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 :مقدمة
تعتبر الطفولة الهبكرة هف أٌـ الهراحؿ التي يهر بٍا اإلىساف في حياتً حيث تتشكؿ    

لية لتكويف فيٍا الصفات األولى لشخصيتً اإلىساىية وتتحدد اتجاٌاتً وهيولً وتتكوف األسس األو 
 هفاٌيهً التي تتطور هع تطور حياتً.

ويرجع االٌتهاـ بدراسة الطفؿ والطفولة إلى كوف األطفاؿ يشكموف شريحة عريضة في 
الهجتهع تهثؿ هستقبؿ األهة بكاهمٍا، إضافة إلى ذلؾ فإف دراسة الطفولة الهبكرة السابقة لهرحمة 

لجواىب الىفسية واالجتهاعية لمطفؿ، كها توفر الهدرسة االبتدائية، تتيح لىا فرصة الوقوؼ عمى ا
 لٍـ فرصًا تربوية وتعميهية أفضؿ. 

ولقد أكدت هىظهة اليوىسكو عمى أف الرعاية والتربية في هرحمة الطفولة الهبكرة الجيدة  
تسٍـ في تحسيف ىوعية الىظاـ التعميهي في هجهمً، حيث أوضحت أف ٌىاؾ عبلقة إيجابية 

اؽ األطفاؿ برياض األطفاؿ، وىسبة ىجاحٍـ في هراحؿ التعميـ العاـ، هباشرة بيف ىسبة التح
فضبًل عف العبلقة الهباشرة التي أشار إليٍا التقرير بيف التحاؽ األطفاؿ برياض األطفاؿ 

)هىظهة األهـ الهتحدة لمتربية  رسٍـ خبلؿ هراحؿ التعميـ العاـ.واىخفاض ىسبة تسربٍـ هف هدا
 (.   7004سكو"، العمـو والثقافة " اليوىو 

وتؤكد هىظهة اليوىيسؼ عمى أٌهية حهاية حقوؽ األطفاؿ وهىاصرتٍا لهساعدتٍـ في 
تمبية احتياجاتٍـ األساسية وتوسيع الفرص الهتاحة لٍـ لبموغ الحد األقصى هف طاقاتٍـ وقدراتٍـ. 

درت وتسترشد اليوىيسؼ بتىفيذٌا لٍذي الهٍهة بىصوص وهبادئ اتفاقية حقوؽ الطفؿ والتي ص
ذا كفيؿ بأف يحتـ هرحمة تعميـ رياض األطفاؿ عمى سائر 7099)اليوىيسؼ،  9656عاـ  (. ٌو

 الهراحؿ في التعميـ العاـ كهًا وىوعًا. 
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وعمهاء الىفس يدركوف الفوائد العقمية واالجتهاعية لؤلطفاؿ هف تجربتٍـ في براهج 
ها تقدهً لىا األبحاث البيولوجية ( سىوات، حسب3-3التعميـ ها قبؿ االبتدائي لمهرحمة العهرية )

 (.Boocock, 1999والىفسية واالجتهاعية )

تاحتٍا بالهجاف، وسعيًا   إف دولة الكويت بمد رائد في إىشاء رياض األطفاؿ الحكوهية وا 
إلى إعداد أبىاء قادريف عمى هواجٍة تحديات العصر والتفاعؿ اإليجابي هع الهتغيرات التي 

هجاراة كؿ ها ٌو هتطور هف عمـو ىافعة لموطف، وتوافقًا هع توجٍات سيواجٍوىٍا هستقببًل، و 
، لذلؾ يقترح إلزاهية رياض األطفاؿ ضهف (72، 7002)الصاوي، اإلستراتيجية التربوية 

 التوجٍات اإلستراتيجية التربوية.

ذا ها  حيث حظيت هرحمة رياض األطفاؿ بدولة الكويت باٌتهاـ ههيز وكبير، ٌو
لبىؾ الدولي وهىظهة اليوىسكو والتي توضح بأف تكمفة طفؿ رياض األطفاؿ أوضحتً تقارير ا

ـ، والتي تعتبر األعمى كمفة عمى هستوى العالـ األهر 7004( ديىار كويتي لعاـ 3199وصمت )
 (7099الذي يتطمب إقرار هشروع الزاهيتٍا )العتيبي، 

 : البحث مشكمة
وخاصة إف كاىت ٌذي الطاقة البشرية هف تعتبر الثروة البشرية ٌي العهود الفقري لؤلهة 

هرحمة الطفولة الهبكرة السابقة لهرحمة الهدرسة االبتدائية، حيث الرعاية التربوية بالهعىى الواسع 
لمكمهة )عقميًا، وجسديًا، واىفعاليًا، واجتهاعيًا ... إلخ(، ولذلؾ حرصت وزارة التربية بدولة 

تشكمت لجاف تربوية لتطوير رياض األطفاؿ  الكويت عمى تطوير رياض األطفاؿ بٍا، حيث
هىذ السبعيىيات، هرورًا بالثهاىيىيات ، ثـ التسعيىيات ، وصواًل إلى األلفية، وهف ثـ تبىيٍا ألف 
تكوف رياض األطفاؿ هرحمة تعميهية إلزاهية ضهف هراحؿ التعميـ العاـ، بعد االٌتهاـ الكبير 

والتي هيزتٍا عف سائر الدوؿ في هجاؿ التعميـ الذي حظيت بً ٌذي الهرحمة في دولة الكويت 
 الهبكر. 
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 وعميو، تتمخص مشكمة البحث في التساؤل الرئيس:
ا ببعض  ها اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ وهدى تأثٌر

 الهتغيرات في دولة الكويت؟

       ولإلجابة عمى ىذا التساؤل سوف يمتزم الباحث باإلجابة عن التساؤالت 
 الفرعية التالية:

ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائية بيف استجابات التربوييف عمى هحاور وعبارات استبياف  .9
 اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ؟

ٌؿ تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ الهىطقة  .7
 التعميهية؟

طبيعة        ييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ ٌؿ تختمؼ اتجاٌات التربو  .3
 العهؿ؟

هستوى        ٌؿ تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ  .1
 التعميـ؟

 ٌؿ تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ التخصص؟ .2

ؿ         إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ ٌؿ تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو  .3 الهٌؤ
 الدراسي؟

سىوات  ٌؿ تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ عدد  .4
 الخبرة؟
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 :  البحث أىداف
 -تمثمت أىداف البحث الحالي في التالي:

 ة رياض األطفاؿ. التعرؼ عمى اتجاٌات التربوييف في دولة الكويت ىحو إلزاهية هرحم -9

التعرؼ عمى الفروؽ بيف اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ في ضوء  -7
ؿ  اختبلؼ كؿ هف الهىطقة التعميهية، طبيعة العهؿ، هستوى التعميـ، التخصص، الهٌؤ

 الدراسي، عدد سىوات الخبرة. 

  وضح عددًا هف التوصيات في ضوء ها يسفر عىً البحث هف ىتائج.  -3

 :البحث  أىمية
 تمثمت أىمية البحث الحالي في التالي:

أٌهية إعداد األطفاؿ لمهستقبؿ ولعالـ الغد بكؿ ها يحهمً لٍـ هف تحديات وصعاب، بها  -9
 يتىاسب هع أٌداؼ التربية، وتوجٍات وزارة التربية بدولة الكويت.

ي التربية الهبكرة وأٌـ األس -7 باب والهبررات وراء أٌهية الهرحمة العهرية هوضع الدراسة، ٌو
 االٌتهاـ الهعاصر بٍا.

ي أف تكوف رياض األطفاؿ إلزاهية. -3  أٌهية الهشكمة هوضع الدراسة، ٌو

 إعطاء رياض األطفاؿ أٌهية وهكاىة أكبر عمى الهستوى الهجتهعي.  -1

أٌهية ها تؤديً هف إكساب الطفولة العديد هف الهٍارات والسموكيات التي تٍيئ الطفؿ  -2
 ي لمهرحمة االبتدائية.لبلىتقاؿ الطبيع

توعية أولياء األهور بأٌهية اإللزاهية لرياض األطفاؿ، وخاصة أولياء األهور الذيف يٍهموف  -3
العىاية بأطفالٍـ وتىهية قدراتٍـ الىفس حركية والتربوية بإحضار الطفؿ لمروضة والتقاء 

ـ العقمي والجسهاىي.  أقراىٍـ في بيئة تربوية هبلئهة لعهٌر

ا هبىية عمى أساسيات الزهة أٌهية الهىاٌ -4 ج الحديثة هف عمـو ورياضيات ولغة عربية وغيٌر
 في رياض األطفاؿ
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 مصطمحات البحث:
: يهكف تعريؼ اتجاٌات التربوييف إجرائيًا في البحث الحالي بأىٍا هجهوع اتجاىات التربويين -2

العهؿ أو  استجابات القبوؿ والرفض التي يبديٍا التربوييف برياض األطفاؿ حسب طبيعة
ـ )هراقب هرحمة، هوجً أوؿ لمهرحمة، هوجً فىي، هدير، هدير  الدور الذي يقوهوف بً ٌو
هساعد، هشرفة فىية، هعمهة، اختصاصية ىفسية، اختصاصية اجتهاعية( ىحو إلزاهية هرحمة 
رياض األطفاؿ هف خبلؿ االستجابة عمى عدد هف الهحاور قد تضهىٍا استبياف لقياس تمؾ 

 االتجاٌات. 

هؤسسة تعميهية هىفصمة عف الهرحمة االبتدائية، توفر تعميهًا رياض األطفال بدولة الكويت:  -1
هدتً سىتاف لؤلطفاؿ فيها بيف الرابعة والسادسة حيث يتعمـ األطفاؿ هف خبلؿ استراتيجيات 
هتىوعة هثؿ حؿ الهشكبلت والعرض العهمي والهىاقشة والتحاور واأللعاب والهشروعات 

ا، و  يحتوي هىٍج رياض األطفاؿ عمى خبرات هتىوعة تشهؿ الهواضيع التي تٍـ الطفؿ وغيٌر
ًً وعقميًا واجتهاعيًا وجسهيًا ألقصى ها  هف أجؿ تحقيؽ الىهو الشاهؿ الهتكاهؿ روحيًا وخمقيًا

 .( 7003تسهح بً إهكاىاتً ) الٍولي، 

 حدود البحث:

 تمثمت حدود البحث في التالي:

ف بالهستوييف األوؿ والثاىي بهرحمة رياض األطفاؿ بالهىاطؽ التربويي الحدود البشرية: .2
 التعميهية الست بدولة الكويت.

 رياض األطفاؿ بالهىاطؽ التعميهية الست بدولة الكويت. الحدود المكانية: .1

طبقت أداة البحث عمى عيىة البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ الحدود الزمنية:  .3
7093/7094. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  انعدد ان  -  33 جملهد ا      462

 

 اإلطار النظري:
 مرحمة رياض األطفال في دولة الكويت : فمسفة

تىبثؽ فمسفة هرحمة رياض األطفاؿ هف األٌداؼ العاهة لمتربية بالكويت، كها أشار إليٍا 
  -( كالتالي:7099كؿ هف "العصفور، الهجيهي"  )

فمسفة نابعة من قيم المجتمع الكويتي الذي يؤمن باإلسالم كدين وأسموب حياة، ومن ثم  -2
 :فيي تعمل عمى

 تىهية القيـ واالتجاٌات الديىية، والخمقية لطفؿ الرياض. -أ
 أٌهية اتفاؽ وتهشي الخبرات، والبراهج، واألىشطة الهقدهة لمطفؿ هع ٌذي القيـ واالتجاٌات.   -ب
فمسفة عربية تتفؽ وتتهشى هع واقع الهجتهع الكويتي؛ ولذلؾ فٍي تعهؿ عمى تىهية  -7

 ، والهجتهع الخميجي، واألهة العربية واإلسبلهية.االتجاٌات اإليجابية ىحو الكويت
فمسفة تقـو عمى اإليهاف بدور األسرة اإليجابي والفعاؿ في العهمية التربوية، وهف ثـ فٍي  -3

تعهؿ عمى توثيؽ الصمة بيف األسرة والروضة بٍدؼ تحقيؽ ىوع هف التكاهؿ لتربية الطفؿ 
 والعقمي، واالجتهاعي الجسهي.وتىشئتً بصورة تشهؿ كافة جواىب ىهوي الىفسي، 

فمسفة تؤكد روح االىتهاء إلى الجهاعة، وتعهؿ عمى تكويف عبلقات وتفاعبلت إيجابية هع  -1
 اآلخريف هف الكبار وهف األقراف.

فمسفة تحتـر فردية الطفؿ وتفردي، وتؤهف بكراهتً وبحقً كإىساف، وتىظر إليً كأهؿ ألسرتً،  -2
 عهؿ عمى تحقيؽ ذاتً.وتوفر لً كؿ ها هف شأىً أف ي

فمسفة تؤهف وتعهؿ عمى تىهية الثقة بالىفس، والهبادرة، واالبتكار، واالستقبلؿ الذاتي، وتكويف  -3
 الهفاٌيـ اإليجابية عف الذات لدى الطفؿ.

فمسفة تؤهف بأٌهية حواس الطفؿ وهداركً عف طريؽ الهثيرات الحسية، واألىشطة الهباشرة،  -4
 والههارسة الفعمية.

فمسفة تؤهف بدور العمـ في الهجتهع الهعاصر؛ ولذلؾ فٍي تحرص عمى تعويد األطفاؿ عمى  -5
 األسموب العمهي في التفكير.

ىهوي      فمسفة تؤهف بدور الهتعمـ في الهجتهع الهعاصر؛ ولذلؾ فٍي تحرص عمى تحقيؽ  -6
 الشاهؿ.
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ب الحر، والىشاط الذاتي التمقائي فمسفة تىادي بتوظيؼ أساليب التربية القائهة عمى هبدأ المع -90
جىبا إلى جىب هع التربية الهقصودة والهوجٍة لهساعدة الطفؿ عمى اكتساب الهٍارات التي 
ال يستطيع أف يكتسبٍا هف خبلؿ المعب الحر وحدي، هع تىهية الكفاءة العقمية والمغوية 

 لمطفؿ بصفة خاصة.

ي تقدـ لطفؿ الرياض بواقع الهجتهع، فمسفة تؤهف بضرورة ربط األىشطة والخبرات الت -99
 وبالحياة ، وبالهستقبؿ الهأهوؿ. 

 في دولة الكويت: األطفال لرياض العامة التربوية األىداف
 (1022ولقد أشار "العصفور، المجيمي، )

هساعدة األطفاؿ عمى غرس العقيدة اإلسبلهية في ىفوسٍـ، وترسيخ اإليهاف باهلل في  .1
 يجابية ىحو الديف والقيـ اإلسبلهية.قموبٍـ، وتىهية اتجاٌات إ

هساعدة األطفاؿ عمى اكتساب هشاعر االىتهاء لؤلسرة والكويت والخميج العربي واألهة  .2
 العربية واإلسبلهية .

 هساعدة األطفاؿ عمى تكويف هفٍـو إيجابي عف الذات. .3

يجابيي .4 ف في هساعدة األطفاؿ عمى كسب االتجاٌات التي تساعدٌـ عمى أف يكوىوا آهىيف وا 
 عبلقاتٍـ هع أقراىٍـ وهع الراشديف.

هساعدة األطفاؿ عمى تىهية إحساسٍـ بالهسؤولية واالستقبلؿ، وهع ذلؾ يتقبموف الحدود  .5
 التي يتطمبٍا العيش في هجتهع تعاوىي .

هساعدة األطفاؿ عمى كسب اتجاٌات إيجابية ىحو البيئة الهحيطة بٍـ، وتقدير هظاٌر  .6
 ٍا.الجهاؿ فيٍا والهحافظة عمي

هساعدة األطفاؿ عمى إدراؾ حاجاتٍـ الجسهية والهحافظة عمى أبداىٍـ وتقويتٍا، هف خبلؿ  .7
تىهية عادات صحية سميهة في المعب والراحة والىـو والتىفس والهأكؿ والهمبس، وغرس 

 عادات األهف والسبلهة في الهىزؿ والشارع والهدرسة .
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حساس  هساعدة الطفؿ عمى تىهية جهيع حواسٍـ، واستخداـ .8 أجساهٍـ والتحكـ فيٍا بهٍارة وا 
 هتزايد بالثقة.

 هساعدة األطفاؿ عمى كسب الهٍارات األساسية البلزهة لمحياة في الهجتهع . .9

هساعدة األطفاؿ عمى توسيع دائرة اٌتهاهاتٍـ وهداركٍـ عف البيئة الهحيطة بٍـ والتفاعؿ  .11
 اإليجابي هعٍا .

 أىمية الطفولة المبكرة ومنطمقاتيا :
تت األبحاث العمهية بصورة قاطعة أٌهية السىوات األولى هف عهر الطفؿ في تطور أثب

 ذكائً وىهو شخصيتً، وأف الطفؿ قادر عمى التعمـ والتطور هف هولدي.

 ويمكن إجمال أىم المبررات القائمة عمى نتائج الدراسات عمى النحو التالي:
ا البالغ في تشكيؿ الىهو العقمي والهعرفي..  إف السىوات األولى هف حياة اإلىساف لٍا أثٌر

وأف الطفؿ إذا لـ يحصؿ عمى االستثارة الهىاسبة في السف الهبكرة فإىىا ىكوف قد تأخرىا كثيرًا..  
حيث أف الهراحؿ األولى ٌي الهراحؿ التي تتفاعؿ فيٍا العواهؿ الوراثية هع العواهؿ البيئية لتترؾ 

ا عمى الدهاغ وعهمً وأف ٌىاؾ عبلقة هباشرة وهؤكدة بيف التغيرات الفسيولوجية التي تحدث  آثاٌر
في الدهاغ وهدى ثراء البيئة، وهدى توفر الخبرات. وأف الدهاغ اإلىساىي يتهيز بالهطاطية 

 والهروىة والقدرة عمى إعادة تىظيـ إهكاىاتً وطاقاتً استجابة لمخبرات التي يتعرض لٍا.

الحساسة في ىهو الطفؿ لتعمـ هٍارات  فمقد أشارت دراسات كثيرة إلى هفٍـو الفترات
لى ضرورة استغبلؿ ٌذي  لى ضرورة استغبلؿ ٌذي الفترات واإلفادة هىٍا.. وا  وأداءات هعيىة.. وا 

لى أٌهية هرحمة الطفولة وحتى سف ) ي أٌـ ٌذي الفترات لمتعمـ 5الفترات واإلفادة.. وا  ( سىوات ٌو
 واالكتساب والىهو.

كثافة الشبكات والتفرعات الهرتبطة بخبليا الدهاغ والتي  فالتعمـ الكؼء يحدث كمها زادت
تكَوف شبكات اتصاؿ بيف ٌذي الخبليا وبعضٍا وأف هف أٌـ خصائص ٌذي التفرعات واألغصاف الىهو 
السريع والهكثؼ في هرحمة الطفولة الهبكرة. لذلؾ فإف أٌـ ها يسٍـ في زيادة كثافة وتشابؾ ٌذي 

 ف أف ىوفري هف هثيرات وخبرات بيئية لمطفؿ.الخبليا أو ىقصاىٍا ٌو ها يهك
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كها أشارت دراسات كثيرة إلى أف الخبليا العصبية لمهخ اإلىساىي التي ال تستخدـ أو 
التي ال تتاح لٍا الفرصة لمىشاط واالستثارة تضهر شأىٍا أي خبليا أخرى يىطبؽ عميٍا قاىوف 

 تهوت ال يهكف تحديدٌا هرة أخرى.االستخداـ وعدـ االستخداـ.. وأف الخبليا العصبية التي 

فالتجارب العديدة التي تهت في هجاؿ اإلثراء والتي بدأت هىذ الثهاىيات هف القرف 
الهاضي وحتى بداية ٌذا القرف أكدت بها ال يدع هجااًل لمشؾ أف البيئة الثرية التي تتوفر فيٍا 

والحسي هع هختمؼ الخبرات  فرص المعب واستثارة الحواس وتوفير الهجاؿ لمطفؿ لمتعاهؿ اليدوي
 والهواقؼ.. كفيؿ بتىهية الطفؿ بصورة شاهمة هتكاهمة.

ا ىظرية الذكاء الهتعدد أف كؿ إىساف  كها أشارت الىظريات الحديثة في الذكاء وهف أشٌر
يهتمؾ هجهوعة هتىوعة هف الذكاءات، وأىً يهكف العهؿ عمى تىهية ٌذي الذكاءات، تبعًا لهستوى 

ا لدى كؿ ط فؿ هف خبلؿ توفير الهواقؼ، والخبرات، وأشكاؿ اإلثراء البيئي الهىاسبة لكؿ توفٌر
 ذكاء.

كها أشارت ىتائج الدراسات أيضًا في هجاؿ العقؿ العاطفي.. أو الوجداىي.. أف الىشاط 
الهعرفي ال يىفصؿ فيً الجاىب العقمي عف الجاىب الوجداىي.. وأف الىشاط الهعرفي ال يىفصؿ 

االجتهاعي الذي يقع فيً، وأف التربية والتىهية الوجداىية واالجتهاعية ال بد وأف أيضًا عف اإلطار 
تكوف ضهف أولويات رعاية رعاية الطفؿ وتىهيتة حتى يشب هواطىًا ىاجحًا. يهتمؾ هقوهات 

 الشخصية اإلىساىية السميهة..

ائية كها أظٍرت ىتائج دراسات كثيرة أف ىتائج التحصيؿ الدراسي في الهرحمة االبتد

لؤلطفاؿ الذيف تمقوا رعاية ىظاهية فيها قبؿ الهدرسة تفوؽ ىتائج التحصيؿ لؤلطفاؿ الذيف لـ تتح 
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لٍـ الفرصة لهثؿ ٌذي الرعاية. كها أف التربية الهبكرة التي يتمقاٌا الطفؿ في رياض األطفاؿ 

 تؤدي إلى تقميؿ عدد الهتسربيف في الهراحؿ التالية..

الفرص التعميهية في الوقت الحاضر هجرد فتح أبواب  ولـ يعد يعىي هفٍـو تكافؤ

الهدارس )بدءًا هف الهرحمة( أهاـ األطفاؿ جهيعٍـ.. بؿ أصبح تكافؤ الفرص ضهاف فرص 

الىجاح.. فتجويد ىوعية التربية والتدخؿ الهبكر والرعاية الهىظهة في رياض األطفاؿ هف شأىٍا أف 

ٌب.. وبالتالي تٍيئ لٍـ لمىهو والتطور. ولٍذا تفسح الهجاؿ ظٍور اإلهكاىات الخاصة والهوا

يصبح االلتحاؽ برياض األطفاؿ فرصة لمتعرؼ عمى ٌذي اإلهكاىات والهواٌب هف هرحمة هبكرة 

ا فيها بعد.  هف العهر تسٍـ في رعايتٍا وتطويٌر

والتربية الهبكرة يهكف أف ىىظر إليٍا عمى أىٍا فرص لتٍيئة الطفؿ لجو الهدرسة وتساعدي 

ا في تعميهً عمى  االىدهاج في ثقافة هجتهعً هف خبلؿ عهمية التطبيع االجتهاعي، وأف لٍا دوٌر

وتدريسً هف خبلؿ المعب والعهؿ بيديً، وتىهية قدرتً عمى الكبلـ والتعبير والتفكير والتخيؿ 

 واإلبداع.

ريعة كها أف ظروؼ العالـ الذي ىعيشً اليـو والذي يتهيز بأىً عالـ هتغير، وأف تغيراتً س

وهتبلحقة هها يدفعىا إلى أف ىقدـ لؤلجياؿ هىذ هراحؿ الطفولة الهبكرة تربية تساعدٌـ عمى 

 التعايش والتعاهؿ هع هستجدات ٌذا العالـ وتغيراتً.

كها كشفت ىتائج دراسات كثيرة عف أي إٌهاؿ أو حرهاف لمطفؿ في الهراحؿ الهبكرة هف 

الهبلئهة هبكرًا يكوف لً أبعد األثر عمى ىهو  العهر وأي تأخر في تقديـ البراهج التعويضية

 الىفسي بكافة جواىبً.

 -ولقد زادت الحاجة إلى وجود برامج لمطفولة المبكرة لألسباب التالية:
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فالعصر الذي ىعيش فيً، والذي يتهيز بالحداثة والتقدـ التكىولوجي وبالتغيير السريع 
ت لتقديـ خبرات ٌادفة لؤلطفاؿ سواء في يضع الكثير هف الضغوط وخاصة عمى اآلباء والهعمها

ذلؾ        الهىازؿ أو في الهدارس، فاألطفاؿ الصغار يستطيعوف أف يتعمهوا ويىبغي أف يتـ 
لؤلعواـ          لوجود األدلة التي تؤكد عمى أف السىوات األولى هف عهر الطفؿ ترسى األساس

 التالية. 

ىتاج، فقد زادت هعدالت عهؿ الهرأة، وهف ثـ كها أف خروج الهرأة إلى هيداف العهؿ واإل
زاد الطمب عمى براهج الطفولة الهبكرة ذات الجودة العالية ىظرًا لمظروؼ االقتصادية واالجتهاعية  

 الهمحة التي دعت لذلؾ، وكذلؾ خروج الهرأة لتحسيف هستواٌا التعميهي. 

في هىازؿ قد يكوف بٍا وأيضًا اىتشار األسر الصغيرة ، حيث يعيش الكثير هف األطفاؿ 
 . ,Barbour (Seefeldt & ,(1990,أحد األبويف 

كها وتعهؿ براهج التربية في هرحمة الطفولة الهبكرة عمى عبلج بعض اآلثار السمبية 
لمدخؿ الهىخفض عمى األطفاؿ، وتعتبر ٌذي البراهج جزءًا هف إستراتيجية طويمة الهدى لمخروج 

( وهف ثـ تهثؿ ٌذي البراهج تربية (Neuman, & Bennett, 2001هف دائرة الحرهاف. 
واقتصاديًا  لؤلطفاؿ الهحروهيف اجتهاعيًا   Compensatory Educationتعويضية 
 وثقافيًا. 

ولقد أدى اقتىاع كثير هف اآلباء واألهٍات إلى ضرورة تٍيئة الطفؿ تربويًا في هرحمة 
إلى الهرحمة االبتدائية وذلؾ بتوفير الجو الطفولة الهبكرة في رياض األطفاؿ لبلىتقاؿ التدريجي 

البلـز والهبلئـ لمطفؿ لبلحتكاؾ بأقراىً في الروضة، وزيادة ذكائً وقدراتً عمى حؿ الهشكبلت 
 . Barbour (Seefeldt & (1990,والىهو في ظروؼ صحية سميهة 
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فاؿ وىظرًا ألٌهية التربية في هرحمة الطفولة الهبكرة في هدارس الحضاىة ورياض األط
بٍدؼ إعداد األطفاؿ إلى الهدرسة االبتدائية والحياة فيها بعد، تسعى الدوؿ ىحو التوسع في 
براهج الطفولة الهبكرة في هدارس الحضاىة ورياض األطفاؿ وتحقيؽ هعدؿ عالهي لبللتحاؽ 

 .(3-3بالىسبة لؤلطفاؿ هف سف )

عهميات التعميـ والتعمـ وعهمية اإلصبلح التربوي تقـو أساسًا عمى كيفية تحسيف هدخبلت 
في الهراحؿ التعميهية األساسية، وهف ٌىا تعتبر هرحمة رياض األطفاؿ ضرورة همحة سابقة 
لمتعميـ االبتدائي، حيث يعتهد اىجاز الطفؿ في الهرحمة االبتدائية عمى رصيدي الهعرفي 

لعهرية لرياض والهٍاراتي والسموكي الذي اكتسبً في هرحمة رياض األطفاؿ، كها أف الهرحمة ا
األطفاؿ ٌي هرحمة ىهو المغة والعاطفة والعبلقات االجتهاعية، وتتكوف فيٍا بذور الشخصية 
األولى، ويتكوف فيٍا أيضًا الضهير والوازع الديىي، وأي اختبلؿ يطرأ في ٌذي الهرحمة وال يكشؼ 

 (. 7099ويعالج في الوقت الهىاسب يقمؿ هف قدرات الطفؿ العاجمة واآلجمة )العتيبي،

عدادىا في رياض األطفال:        بيئة الروضة وا 
وبيئة الروضة تتهثؿ في هكوىات ثبلثة ٌي: البيئة الطبيعية واالجتهاعية والىفسية 

 والتعميهية.

 :البيئة الطبيعية 
ٌي كؿ ها يحيط بالطفؿ هف هكوىات هختمفة تؤثر عمى عهمية التعمـ حيث تشهؿ البيئة 

ضاءة والتٍوية والٍدوء، وبيئة هادية هتهثمة في هبىى رياض األطفاؿ هف الفيزيقية الهتهثمة في اإل
حيث )األركاف التعميهية الهختمفة داخؿ حجرة ىشاط، ترتيب الهقاعد داخؿ الهوقؼ التعميهي، 
هساحة غرفة الىشاط، اتساعً، الهساحة الهخصصة لكؿ طفؿ واألثاث وكيفية الترتيب، والحديقة 

ياض األطفاؿ وأدوات وأىشطة المعب وهستمزهاتٍا(، أي أف البيئة أو الهساحة الخارجية لر 
الطبيعية تشهؿ العواهؿ الهادية خارج الهوقؼ التعميهي، وداخمً والتي تحقؽ األٌداؼ الهرجوة 

 (.  7003هف رياض األطفاؿ )حسف، 

 : النفسية البيئة
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االجتهاعي هف أصحاب الىظريات السموكية والتعمـ  Noam( 1984يرى "ويري ىوآـ" )
أف سوء هعاهمة الطفؿ تعمـ أىهاطًا هف السموؾ غير الهقبوؿ، ويىعكس ذلؾ عمى الطفؿ 
بالصراعات والخبرات الىفسية السيئة ىتيجة لشعور الطفؿ باإلحباط والقمؽ هها يدفع إلى تىهية 

 استعدادات تقسيـ غير سميهة. 

ر إلى تأثير أشا Newberg( 1990( أف "ىيوبيرج" )7000ٌذا ويبيف "حسف" )
الهشكبلت السموكية لدى األطفاؿ، ويرجع ذلؾ إلى تعرضٍـ لسوء الهعاهمة هف قبؿ الهحيطيف 
بٍـ وتتهثؿ ٌذي الهشكبلت في صورة العدواىية واالىعزالية واإلتكالية وعض األصابع والصعوبات 

 الدراسية. 

ىوا أكثر إلى أف اآلباء الهدهىيف كا Omay, et al( 1996وأشار "أوهي وآخروف" )
ذا يوضح ىتيجة  اضطرابًا سموكيًا وأكثر إساءة هعاهمة والدية وحرهاىًا هف آبائٍـ عف أهٍاتٍـ، ٌو

 تأثير الطفؿ واضطرابً هف إساءة والدية لً.   

إلى أف دور الهعمهات في هرحمة الطفولة  Gotman( 1996ويوضح "جوتهاف" )
ى األطفاؿ الذيف تعرضوا إلساءة هعاهمة الهبكرة في كيفية التعاهؿ هع السموؾ الغير سوي لد

الوالديف كيفية تسيير التطور الطبيعي لؤلطفاؿ وهعالجتٍـ وتعديؿ السموؾ غير السوي لديٍـ 
وكيفية تعاهؿ الهعمهة بفعالية هف خبلؿ الهىٍج واألدوات البلزهة الىجاز ذلؾ في هرحمة الطفولة 

 الهبكرة. 

رة العىاية باألطفاؿ الذيف يعاىوف هف إلى ضرو  Pithers( 1998وتوصمت "بيثر" )
الهشكبلت السموكية ودور األسرة لمعىاية بٍـ وكيفية هساٌهة األسرة في تقميؿ الضغط الفعمي 

 الواقع عمى أطفالٍـ، وكيفية هعالجة اآلثار الىفسية لدى األطفاؿ الىاتجة هع اإلساءة.

أوضح أف  personal, et al( أف بيرسوىؿ وآخروف 7000وكذلؾ أشار "حسف" )
ذي ىتيجة عدـ عىاية األـ بالطفؿ،  أهٍات األطفاؿ الهساء إليٍـ كاىوا أقؿ توافقًا هع أطفالٍـ، ٌو
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ذا ها توصمت "هاؾ لويسكي"  ذا يىعكس بالتبعية عمى القدرات الهعرفية لدى األطفاؿ، ٌو ٌو
(1996 )Mclloskey  األطفاؿ إلى أف تأثير أسموب العىؼ العائمي عمى الصحة العقمية لدى

ذا يوضح هدى الصراعات األسرية داخؿ  هها يىذر إلى أف العىؼ قد يسبب أطفااًل هضطربيف ٌو
 األسرة التي تىعكس عمى األطفاؿ ذٌىيًا وسموكيًا.   

 الجوانب النفسية واالجتماعية والتربوية وأىميتيا إللزامية رياض األطفال
و االستثهار الحقيقي إف اإلىساف بصفة عاهة والطفؿ بصفة خاصة ثروة الهس تقبؿ، ٌو

لمهجتهع، ولذلؾ فبل بد وأف ىىظر إليً باعتباري هحور العهمية التعميهية، وهحور عهميات التربية 
بوسائطٍا الهختمفة، وأف التعمـ ال بد وأف يكوف هف أجؿ القدرة عمى التعمـ الذاتي والتعمـ هدى 

ا لمطفؿ ال بد وأف تسعى إلى توفير بيئة هعرفية،  الحياة، وبالتالي فالتربية الهبكرة والواجب توفيٌر
سواء هف خبلؿ األسرة أو الروضة، لتىهية الطفؿ وهساعدتً عمى إتقاف الهعرفة، واكتساب 
الهٍارات البلزهة لموصوؿ إلى هصادر ٌذي الهعرفة، وأىً هف خبلؿ التربية الهبكرة، ال بد وأف 

هختمؼ الهٍارات البلزهة لمحياة التكىولوجية  ىٍيئ لمطفؿ بيئة ثرية يهكف أف يهارس هف خبللٍا
الهتطورة، وأف يكتسب هف خبللٍا الهٍارات الحياتية البلزهة لمتعاهؿ والتواصؿ هع اآلخريف 

 (.  7004)الهؤتهر الخاهس لوزراء التربية والتعميـ العرب، في الكىدري،

ىب والهجاالت الهختمفة وتعتبر هرحمة الطفولة الهبكرة فترة ٌاهة لتىهية األطفاؿ في الجوا
الجسهية واالىفعالية واالجتهاعية والهعرفية التي يحتاجوف إليٍا في حياتٍـ الهستقبمية 

(Michigan State Board of Education,2002 فتٍيئة الطفؿ الىاجحة لمحياة ،)
الهدرسية في رياض األطفاؿ، واكتساب هٍارات التعمـ في السىوات األولى هف حياتً تىبؤ 

(، فقد أكدت بعض الدراسات أف التربية في Castle,2001لىجاح األكاديهي في الهستقبؿ)با
هرحمة الطفولة الهبكرة في رياض األطفاؿ وهدارس الحضاىة لٍا تأثير إيجابي عمى تٍيئة الطفؿ 
ـ لمهرحمة االبتدائية وتحقؽ الهزيد هف اإلىجاز في هٍارات القراءة والكتابة والمغات والحساب والعمو 

 في الهراحؿ التالية. 

وكذلؾ أكدت ىتائج األبحاث التي قاـ بٍا " بىياهيف بمـو "، أف السىوات األولى هف عهر 
الطفؿ تعتبر ٌاهة لتحقيؽ الىهو العقمي، وأف ٌىاؾ اختبلفات وفروؽ واضحة في هستوى الذكاء 

رتٍا الرابطة الطبية ترجع إلى التفاوت واالختبلؼ في البيئة الهحيطة بالطفؿ، وتوصمت دراسة ىش
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يساعد األطفاؿ عمى االستهرار   Head Startاألهريكية أف براهج التدخؿ الهبكر هثؿ برىاهج 
% هف الذيف التحقوا  16.4في الدراسة ويبعدٌـ عف ارتكاب الجرائـ، وحددت الدراسة أف ىسبة 

 ,High School  ((Wingerببراهج ها قبؿ الهدرسة أتهوا دراستٍـ حتى الهرحمة الثاىوية 

Pat & Kantrowitz , Barbara,2001 . 

وهف خبلؿ ها سبؽ فإف هرحمة الطفولة ٌي أخصب هراحؿ عهر اإلىساف، والتي يهكف 
وذلؾ  (،7003لمهربي أف يغرس فيٍا هف الهبادئ القويهة، والتوجيٍات السميهة) عبد الرحهف، 

 ألىٍا قابمة لمتشكيؿ عمى أي وضع أريد لٍا.      

ف كؿ جيؿ يسمـ األهاىة إلى جيؿ، فإذا كاف الجيؿ السابؽ واعيًا لمهستقبؿ، هتهرسًا  ٌذا وا 
عمى العمـ والعهؿ واإلخبلص و الخمؽ الفاضؿ، والتربية اإلسبلهية الصحيحة، ىٍضت األجياؿ 

ى قادرة عمى حهمٍا)الصاوي،   (.7002البلحقة في هستقبؿ حياتٍا وتسمهت الرسالة ٌو

ىاؾ أهر ٌاـ ال بد ل و التربية هف أجؿ التىهية الهستداهة في هرحمة ٌو متطرؽ إليً ٌو
الطفولة الهبكرة، حيث ظٍر هفٍـو التىهية الهستداهة في هطمع الثهاىيات ليجسد تىاهي الوعي 
بضرورة تحقيؽ الهعادلة الصعبة الهتهثمة في: تحقيؽ التىهية االقتصادية واالجتهاعية هع حهاية 

رد الطبيعية بٍا، والتربية هف أجؿ التىهية الهستداهة، ٌي تربية البيئة والهحافظة عمى الهوا
أخبلقية تزود الىاشئة بالقيـ التي تقتضيٍا االستداهة، وتهثؿ هسارًا تربويًا يرهي إلى ترسيخ القيـ 
رساء الثقافة والتىهية العقمية التي تكسب الهتعمهيف سموكًا وههارسات وأفعااًل وهواقؼ تتضهف  وا 

تصادي والتىهية االجتهاعية. والٍدؼ األساسي لمتربية البيئية ٌو تىهية الوعي البيئي التقدـ االق
كسابٍـ السموكيات والههارسات التي  لؤلطفاؿ وجعؿ اتجاٌاتٍـ ىحو البيئة اتجاٌات إيجابية وا 

هارس  9تساعد عمى حهاية البيئة والهحافظة عميٍا. وأخيرًا أقرت هىظهة األهـ الهتحدة في 
 (. 7091-7002ًا دوليًا لمتربية هف أجؿ التىهية الهستداهة )عقد 7002

 ويتضح هها سبؽ أف رياض األطفاؿ قاهت لوجود بعض الضرورات والهبررات، 
( سىوات فترة أساسية في ىهو شخصية 3-1هىٍا هبررات تربوية، وتتهثؿ في أف الفترة هف )

رأة لمعهؿ، وحاجتٍا لهف يرعى الطفؿ، وهىٍا هبررات اجتهاعية واقتصادية ترجع لخروج اله
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أبىاءٌا أثىاء غيابٍا، ويكوف بديبًل عىٍا في رعايتٍـ، وهىٍا ها يرجع إلى تكافؤ الفرص بيف 
الطبقات الهحروهة ثقافيًا أو اقتصاديًا أو اجتهاعيًا حتى يبدأوا هف  األطفاؿ وخاصة هف أبىاء

 ىقطة واحدة هع أبىاء الطبقات األخرى. 

يؿ الىفسي أف السىوات األولى هف حياة الطفؿ كها يشير إليٍا يعتقد عمهاء التحم
( ٌي الدعاهة األساسية التي تقـو عميٍا حياتً الىفسية واالجتهاعية بجهيع 7007)عبدالهقصود، 

ا إذ يدرؾ فيٍا الطفؿ فرديتً وفيٍا يخضع لتقاليد البيئة وفيٍا يتحوؿ تقديري لمىاس هف  هظاٌٌر
باشرة إلى العبلقات االجتهاعية. وتساٌـ الروضة إذا ذٌب إليٍا هجرد الهىفعة الشخصية اله

الطفؿ في توافقً الشخصي واالجتهاعي وتزودي باتصالً األوؿ بجهاعات األقراف وتعهؿ عمى 
تحسيف عهمية التىشئة االجتهاعية لمطفؿ وذلؾ هف خبلؿ التواصؿ الدائـ بيف األسرة والهدرسة. 

عىد الطفؿ واالعتهاد عمى االستقبلؿ وحب االستطبلع  كها تفيد الروضة في تأكيد الذات
واالتصاؿ االجتهاعي. وأٌـ ها يهيز الىهو االجتهاعي في ٌذي الهرحمة ٌو ىهو الضهير أو األىا 
األعمى فيتعرض الطفؿ طواؿ سىوات ٌذي الفترة لهتغيرات التىشئة االجتهاعية هف ثواب وعقاب 

ـ  وهبلحظة وتقميد وتوحد ويترتب عميً ببل شؾ أف يكتسب الطفؿ قيـ واتجاٌات الوالديف وهعاييٌر
السموكية. ويهر الىهو االجتهاعي بهراحؿ هتداخمة فيتغير سموؾ الطفؿ أثىاء اليـو الواحد هف 
التباعد والعدواف ثـ الصداقة وتبادؿ العواطؼ واالبتٍاج لكف هعظـ األطفاؿ يظٍروف ىوعًا ههيزًا 

يف وهف أٌـ حاجات الىهو االجتهاعي ٌي الحاجة إلى األهف هف السموؾ االجتهاعي في وقت هع
واألهاف. فالطفؿ يشبع هف األهف إذا عاش في جو أسري هتهاسؾ يتوافر فيً الوالداف فيهآلف 
ىفسً بالثقة التي تكوف تعيىً عمى تكويف العبلقات االجتهاعية السوية هع غيري هف األطفاؿ في 

ى التقدير، عىد رغبتً في القياـ بخدهات بسيطة لغيري هرحمة الرياض. وتظٍر حاجة الطفؿ إل
ههف حولً واإلسٍاـ واالٌتهاـ بقدر طاقتً، ويشعر الطفؿ بحاجة إلى تأكيد الذات واالعتهاد عمى 
و في حاجة إلى سمطة ضابطة ترشدي، وتوجًٍ هف آف آلخر، ويجب أف  الىفس واالستقبلؿ ٌو

د هف توافقً وال يجب وضعً في هجاؿ يشعر فيً يشعر الطفؿ بالىجاح والثقة واألهف حتى يزي
بالفشؿ، وال يجب تعرض الطفؿ لئلحباط.  كها أف طفؿ الروضة في حاجة إلى الصحبة والرفاؽ 
فٍو يرحب بالمعب الجهاعي في هجهوعة هف الرفاؽ في هثؿ سىً وتساٌـ الروضة في توافؽ 

بجهاعات األقراف وتعهؿ عمى  الطفؿ الشخصي واالجتهاعي الىاجح حيث تزودي باتصالً األوؿ
تحسيف ودفع عهمية التىشئة االجتهاعية وتفيد في تأكيد الذات عىد الطفؿ واالعتهاد عمى الىفس 
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واالستقبلؿ وحب االستطبلع واالتصاؿ االجتهاعي. فيىبغي أف ىشجع الطفؿ وىشعري بأىً عضو 
ً في العهؿ في أرجاء الهىزؿ هفيد ىافع وبٍذي الطريقة ىىهي عىدي االتجاي السوي لمقياـ بىصيب

والروضة.  فبل بد أف يشعر بثقتً وتأكيد لذاتً هف خبلؿ األىشطة التي يشترؾ فيٍا فيحتوي 
البرىاهج عمى األىشطة الجهاعية وخصوصًا ألف البرىاهج يحتوي عمى عىصر الهشاركة والتي 

االعتبار ويظٍر  تٍدؼ إلى تحهؿ الطفؿ لمهسئولية، فطفؿ الخاهسة يضع رغبات الرفاؽ هوضع
ذلؾ بالمعب عىدها يهثؿ دوري ويعهؿ عمى ىجاح ٌذا الدور. وفي ٌذي الفترة يشعر الطفؿ 
بالهسئولية ويريد تأكيد ذاتً، لذلؾ روعي في البرىاهج األىشطة التي تساعد الطفؿ عمى االعتىاء 

 بىفسً والبد هف هعاهمة الطفؿ باحتراـ، وأيضًا احتراهً وتقدير لهف حولً.

ٌتهاـ الهتزايد بالطفولة الهبكرة وتىهيتٍا في هختمؼ الهجاالت لتأكيد واضح عمى واال
(، فقد توج  الهجتهع العالهي ٌذا االٌتهاـ Faccini& Combes,1998حقوؽ الطفؿ )

ـ والتي تضع في حسباىٍا أف الطفؿ ىظرًا لعدـ 9656بإصدار اتفاقية حقوؽ الطفؿ في عاـ 
لى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، وحهاية قاىوىية هىاسبة سواء ىضجً البدىي والعقمي يحتاج إ

(، وهف ذلؾ ىص إعبلف " جوهتيف" United Nations,1989قبؿ الوالدة أو بعدٌا )
Jomtien   عمى أف التعميـ يبدأ هىذ الوالدة هها يستدعى العىاية بالطفولة الهبكرة والتدخؿ

 . Mayers, et al,2000)حد سواء )الهبكر هف األسر وهف الهؤسسات الهجتهعية عمى 

ويؤكد العمـ عمى أف البراهج التربوية في هرحمة الطفولة الهبكرة ليست رفاٌية وال هوضة، 
ولكىٍا ضرورة حتهية لتىهية الطفؿ، فاألطفاؿ لديٍـ قدرة عمى التعمـ في ٌذي السف الصغيرة 

(Quindlen,2000). 

ىذه المرحمة أمثال "كومينوس"  وليذا اىتم الفالسفة والمربون بالتربية في
" فروبل " ومنتسورى"، و" جون ديوى" وأرنولدجيزل"، و"بستالوتزى" و"جون لوك " و"روسو" و

 وغيرىم من العرب والمسممين من أمثال الغزالي وابن سينا.

والذي يطمؽ عميً أبو رياض األطفاؿ صهـ روضة أطفاؿ   Froebleفىجد أف "فروبؿ" 
Kindergarten  ار في 9534هاىيا في عاـ في أل ـ لرعاية األطفاؿ وتىهيتٍـ كها تىهو األٌز
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، هف خبلؿ الٍدايا واألعهاؿ (Oneness-to-God)الحدائؽ، عبلوة عمى تحقيؽ التوحد هع اهلل 
إلى عهمية الهعرفة بالىسبة لمطفؿ عمى أىٍا  Montessoriالتي يقدهٍا لؤلطفاؿ، وىظرت هىتسورى 

كبار حيث ترى أف الطفؿ يكتسب الهعرفة هف خبلؿ الحواس، وهف ثـ يجب تختمؼ تهاهًا بالىسبة لم
أف تكيؼ البيئة لصالح األطفاؿ، وكذلؾ اىتقدت هىتسورى التربية التقميدية، ودعت إلى توفير 

 (. (Deveries & Kohlberg,1987التجٍيزات البلزهة لؤلطفاؿ لمقياـ باألىشطة الهىاسبة لٍـ 

الطفولة الهبكرة في هدارس الحضاىة ورياض األطفاؿ هساعدة ويقصد بالتربية في هرحمة 
 .  (Alkin, et al,1992)األطفاؿ عمى تحقيؽ الىهو الشاهؿ في الهجاالت الهختمفة 

هف ٌىا جاءت عىاية الكثير هف الدوؿ بتىظيـ براهج تعميهية وثقافية وترفيٍية لؤلطفاؿ 
تزويدٌـ بالهعموهات واألفكار والهٍارات قبؿ سف السادسة في هدارس الحضاىة ورياض األطفاؿ ل

 (.7001السيد، (والعادات واالتجاٌات التي قد ال تتوافر لٍـ في بيئاتٍـ الهىزلية

 االحتياجات النمائية الالزمة لتعمم طفل الروضة
( إلى ها قدهتً هىتسوري حوؿ فكرة أف الطفؿ يىهو عقميًا 9653يشير "خضر سعود" )

ـ لً الغذاء العقمي الهىاسب هع استعداداتً وقدراتً وهٍاراتً، لذا فإف كها يىهو جسهيًا إذا ُقد
الدعوة إلى ها يقدـ في هرحمة رياض األطفاؿ هف اٌتهاهات بعهمية الكيؼ والكـ هف الهعموهات 
التي يريد الطفؿ أف يكتسبٍا ويأخذ بٍا كي تساعد في تأٌبً لمهراحؿ البلحقة. ٌذا وتأتي أٌهية 

حمة الرياض في كوىٍا هرحمة إعداد لتكويف االستعدادات والتأٌب لتعمـ دور التعمـ في هر 
الهٍارات الضرورية لمهدرسة االبتدائية، فقد أظٍرت بعض الدراسات هثؿ دراسة "فميتشر وآخروف" 

( حيث توصمت  أف 9665( ودراسة "شولت وآخروف" )9665( ودراسة "كيمي وآخروف" )9665)
رات الخاصة بالقراءة والكتابة بدقة في هرحمة رياض األطفاؿ األطفاؿ الذيف يهتمكوف الهٍا

 (.7000يتعمهوف بسٍولة ويسر في هراحؿ الحقة )رضواف،

      وهف ٌىا يأتي التأكيد عمى أف االستجابة لتمبية حاجات الطفؿ األساسية في أوقاتٍا 
          بًل في جهيع الهىاسبة وبأساليب يألفٍا، حيث أف ٌذا األهر يؤدي إلى ىهوي ىهوًا هتكاه

ا اإليجابي في هستقبؿ حياتً )  ,Paulجواىب شخصيتً وبالتالي تهتعً بحياة طفولية ٌادئة لٍا تأثيٌر

et al, 1996.) 
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وبعد ها تـ عرضً سابقًا ىتطرؽ إلى ها ٌو الهقصود باالحتياجات الىهائية البلزهة لتعمـ 
كؿ طفؿ في الروضة، بحيث يقؿ عف أو  طفؿ الروضة: الهقصود بٍا هستوى األداء الذي يبديً

يتساوى هع األطفاؿ اآلخريف في ىفس عهري الزهىي، وذلؾ في هجاؿ أو أكثر هف هجاالت 
 القدرات والهٍارات التسع اآلتية:

 Language Development: المغوي النمو .2

و  هف جهؿ تكويف عمى قدرتً وكذلؾ أسئمة هف إليً يوجً ها فٍـ عمى الطفؿ قدرة ٌو
ظٍار أكثر أو ثبلث أو يفكمهت  .الحديث في عالية كفاءة أو طبلقة وا 

   Speech  Developmentنمو التخاطب:  .4

ي قدرة الطفؿ عمى الىطؽ التىاغـ واألصوات  –التشكيؿ  –)وضوح هخارج األلفاظ ٌو
 التوافقية(.

  Concept Developmentنمو المفيوم:  .2

 التطابؽ(. –التشابً لتكرار أو التىاظر)لواف والعد باوتتضهف قدرة الطفؿ عمى تهييز األ

 Body Conceptمفيوم الجسم :  .2

هف       قدرة الطفؿ عمى رسـ أجزاء الجسـ في هكاىٍا وكذا تفاصيؿ وهكوىات الجسـ 
 الخارج.

  Auditory Channel Developmentنمو االتصال السمعي:  .2

ة وفٍـ وتذكر ها يسهع قدرة الطفؿ عمى تهييز بدايات وىٍايات صوتيات الكمهة الهسهوع
 إليً هف أرقاـ وكمهات، باإلضافة إلى إدراؾ العبلقات الصوتية.

  Development   Visual Channel نمو االتصال البصري: .6
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قدرة الطفؿ عمى تهييز الحروؼ الٍجائية والكمهات واألشكاؿ والصور الهتشابٍة وغير 
 الهتشابٍة وكذا هعرفة االتجاٌات شهااًل ويهيىًا.

  Visual-motor integrationتآزر البصري الحركي: ال .2

ا كشكؿ ٌىدسي.  قدرة الطفؿ عمى رسـ األشكاؿ الٍىدسية باىتظاـ، بحيث يسٍؿ تهييٌز

 Eye- HAND Coordinationالتناسق العيني اليدوي:  .2

 هٍارة الطفؿ التي يبديٍا أثىاء استخداـ حاستي البصر والمهس في آف واحد أثىاء أداء
 تقاطع الذراعيف ليهسؾ الكتفيف. –ؿ القص وااللتقاط والقذؼ لمكرة ها. هثعمل 

  Gross motor coordinationالتناسق الحركي الكمي:  .2

 الوثب أو التخطي. أو واحدة  قدـ   عمى   الوقوؼ الطفؿ عمى التوازف أثىاء قدرة  في ويتهثؿ

( إلى أىً 7003ويحدث لطفؿ رياض األطفاؿ تطورًا هعرفيًا، وفي ٌذا يشير سوبؿ )
تحدث بعض التغيرات الهعرفية الهٍهة خبلؿ سىوات ها قبؿ الهدرسة، خصوصًا هف حيث 
التهثيؿ العقمي )بهعىى الىهط الهتبع في التعبير عف الوقائع واألفكار والهشاعر هثؿ الرهوز 
المغوية أو الرياضية أو البصرية(، ففي حيف كاف لدى الرضع والفطـ قدرة هحدودة فقط عمى 
تشكيؿ تهثيبلت عف عالهٍـ )كالصور والهفاٌيـ( واالحتفاظ بٍا في الذاكرة، فإف أطفاؿ ها قبؿ 
الهدرسة يهتمكوف قدرًا أكبر هف ٌذي القدرة االستثىائية، فإذا سئؿ أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة عف 
حوادث هضت أو أخرى آتية، فإىٍـ )عمى خبلؼ الفطـَ( قادروف عمى التفكير بها حدث هىذ 

عمى  –يع، أو توقع ها لـ يحدث بعد، ففي وسعٍـ إىشاء هشاٌد خيالية )يكوف فيٍا طفؿ أساب
هبلحًا بيىها يدير الطفؿ اآلخر برج الهراقبة(، وتحقيؽ التآزر بيف األدوار وخيوط  –سبيؿ الهثاؿ 

سىوات فإىٍـ يفعموف ذلؾ ويعوف بأىٍـ يهثموف فكرة  2-1القصة. وعىدها يبمغوف هف العهر 
 (7099. ) كوبؿ، ويكاهب، هتخيمة

وعمى الرغـ هف وجوي التقدـ الهتعددة التي حقوقٍا، فإف أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة يهكف أف 
ـ، ويشير " بياجية "  إلى  يكوىوا غير هىطقييف، وهتهركزيف عمى ذواتٍـ، وأحادي البُعد في تفكيٌر

أف األطفاؿ الذيف تتراوح  ٌذي السىوات عمى أىٍا هرحمة " ها قبؿ العهميات في التطور، هؤكداً 
ـ إذا قورىوا باألطفاؿ األكبر سىًا. وتشير  ـ بيف الثاىية والسابعة أقؿ قدرة في تفكيٌر أعهاٌر
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البحوث األكثر حداثة إلى أف أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة يتهتعوف بقدرات هعرفية أكثر هها كاف 
 الهٍهات لٍـ بوضوح. يفترض سابقًا، عمى األقؿ عىدها يكوىوف في هواقؼ هألوفة، وتشرح

( فيها يمي توصيفات هختصرة لبعض التأثيرات عمى 7099ويقدـ "كوبؿ، ويكاهب" )
التطور الهعرفي، وكذلؾ لبعض الخصائص لتفكير األطفاؿ التي يهكف أف يتوقع هعمـ ها قبؿ 

 الهدرسة رؤيتٍا.

 الدراسات السابقة:
اؿ وذلؾ عىد هقارىة األطفاؿ أكدت العديد هف الدراسات عمى أٌهية هرحمة رياض األطف

الذيف سبؽ لٍـ االلتحاؽ برياض األطفاؿ بأقراىٍـ الذيف لـ يمتحقوا بٍا، فٍـ أقؿ هىٍـ هعاىاة 
لمهشكبلت الىفسية واالجتهاعية واالىفعالية وأكثر هىٍـ تفوقًا في هعظـ ىواحي الشخصية والذكاء 

ر،  (. 7003والتفكير والىهو االجتهاعي واالىفعالي )الٍولي & جٌو

إلى التعرؼ عمى درجة هقدرة أطفاؿ الرياض في عهر ( 1009عمي" )ٌدفت دراسة "
الخهس سىوات عمى استيعاب هىاٌج الصؼ األوؿ هف التعميـ األساسي في هديىتي دهشؽ 

( 515( طفبًل، )293. وتكوىت عيىة الدراسة هف )7002-7001وحهص، خبلؿ العاـ الدراسي 
دائي، ولقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في القراءة تمهيذًا بالصؼ األوؿ االبت

 والكتابة والحساب لصالح تبلهيذ الصؼ األوؿ هف التعميـ األساسي.

( روضة في 455بدراسة طويمة عمى ) Xue&Meisels "(2004)وقاـ كؿ هف  "
غة في رياض األطفاؿ الواليات الهتحدة األهريكية، ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر تعمـ وتعميـ الم

عمى تحصيؿ التبلهيذ المغوي في هرحمة االبتدائي. وقد أوضحت الىتائج أف ٌىاؾ فضؿ لرياض 
 phonicsاألطفاؿ التي تحتوي عمى برىاهج لتعمـ وتعميـ المغة هف خبلؿ برىاهجي عمـ الصوت 

 والمغة الكاهمة لؤلطفاؿ عمى عاهؿ التحصيؿ في االبتدائي.
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بدراسة عمى األطفاؿ في هرحمة رياض األطفاؿ الذيف  Webb "(2003)" وقاهت
يعاىوف هف ىقص في هٍارات العهؿ االجتهاعي واالستهاع الهتهعف واالىتباي. وتـ إعداد برىاهج 

( طفبًل 730. ولقد تـ تطبيؽ البرىاهج التدريبي عمى )Ready to Learn "االستعداد لمتعمـ" 
اح كبير في إكساب األطفاؿ الهٍارات البلزهة ( روضة. وجدت أف البرىاهج حقؽ ىج97في )

 لتأٌميٍـ لدخوؿ الهرحمة االبتدائية. 

( تمهيذًا في 930بعهؿ دراسة هقارىة بيف تحصيؿ )  Marcon”( 2002 )ولقد قاهت "
الهرحمة االبتدائية قد حصموا عمى ثبلث دور رياض أطفاؿ هختمفة طبؽ فيٍا ثبلث براهج 

هيذ الذيف لديٍـ خبرة في رياض األطفاؿ التي طبقت ىظاـ هختمفة. وتوصمت إلى أف التبل
أكاديهي صاـر يعاىوف هف عدـ اإلقباؿ والتفاعؿ في الفصؿ الدراسي وقد حصموا عمى درجات 
ا. أها   هىخفضة في هعظـ العمـو التي تقدـ في الهرحمة االبتدائية هثؿ المغة والرياضيات وغيٌر

األطفاؿ التي تعتهد عمى الخبرة الهباشرة والتعمـ الذاتي  التبلهيذ الذيف يحهموف خبرة في رياض
 لديٍـ إقداـ وتحهؿ هسؤولية تعمهٍـ بصورة كبيرة. 

بدراسة ٌدفت إلى تقديـ  (1002وقام "مجمس إدارة المنطقة الكاثوليكية التعميمية" )
ا عمى ا لهراحؿ هرشد هفصؿ عف كيفية تطوير العهمية التعميهية في رياض األطفاؿ وهدى تأثيٌر

األخرى التقدهية. وقد وجد الهجمس أف عهمية تطوير هرحمة رياض األطفاؿ تكوف بصورة دائرية 
هستهرة غير هىقطعة ها بيف التعمـ والىهو بكؿ هجاالتً األربعة العقمي والوجداىي والجسهي 

 واالجتهاعي. 

اة دراستيف هترابطتيف لفٍـ الحي بإجراءLadd&Buhs" (1999 )ولقد قام كل من "
تتراوح         ( طفؿ 366االجتهاعية والتعميهية برياض األطفاؿ والعواهؿ الهؤثرة فيٍها. لعيىة )

ـ ها بيف )  ( سىوات وباستخداـ هعيار طفؿ في هحيط الرياض. توصمت الدراستيف إلى: 3-2أعهاٌر

وتفاعمٍـ وجود عبلقة وثيقة ها بيف إدراؾ األطفاؿ وفٍهٍـ ودرجة تقبمٍـ واستيعابٍـ وتعمهٍـ  -
 في الفصؿ.
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عبلقة الطفؿ االجتهاعية هع األطفاؿ وهعمهتً في الهرحمة االبتدائية تحددٌا عبلقتً الهسبقة  -
 هعٍـ في الروضة.

 اإلجٍاد الىفسي الذي يتعرض لً الطفؿ يترؾ في ىفسً شعورًا سمبيًا عف الحياة الهدرسية.  -

ـ في فصوؿ ها قبؿ بدراسة حوؿ عهمية التعمـ والتعميBruner( "1999 )وقام "
الهدرسة االبتدائية، ولقد وجد أف األطفاؿ يتعمهوف بشكؿ أكثر إيجابية في هحيط تعميهي يشجع 
عمى التفاعؿ بيف الطفؿ والهادة العمهية، وأكد عمى ضرورة وجود هحيط تعميهي يحفز األطفاؿ 

 عمى االكتشاؼ.

فية تعمـ حوؿ كي wood&Bennett( "1999)وفي دراسة مماثمة قام كل من "
وتعميـ األطفاؿ الصغار، والبحث عف التعميـ هف خبلؿ التفاعؿ، والتي توصمت إلى أف األطفاؿ 
الصغار يتعمهوف هف خبلؿ التفاعؿ هع أقراىٍـ والكبار، في بيئة هشجعة عمى التعمـ، وهف خبلؿ 

ادريف عمى هوضوعات ىابعة هف بيئاتٍـ وهشكبلت يعيشوىٍا يوهيًا. وأصبح أطفاؿ عيىة الدراسة ق
 التفاعؿ والبحث عف الهعرفة والتحدث عف خبراتٍـ.

بدراسة ٌدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف  (2998ولقد قام كل من "الكامل و خميفة" )
الرعاية الهقدهة برياض األطفاؿ الحكوهية وبيف ىظيرتٍا برياض األطفاؿ الخاصة ، وعبلقة تمؾ 

( فردًا هف آباء 324طبقت استباىة عمى عيىة هكوف )اآلراء بالهستوى الثقافي لؤلسرة، ولقد 
وأهٍات األطفاؿ في خهس روضات حكوهية وخهس روضات خاصة بإهارتي الشارقة وعجهاف. 
وأشارت ىتائج الدراسة إلى إبداء الوالديف الستجابات هتهايزة يصفوف بٍا الرعاية الهقدهة برياض 

هعظـ االستجابات إيجابية تعكس رؤية إيجابية األطفاؿ هتهثمة في الهعمهة واإلهكاىات، وجاءت 
لٍذي الرعاية. وعدـ اختبلؼ آراء الوالديف برياض األطفاؿ الحكوهية عف ىظيرتٍا برياض األطفاؿ 

 الخاصة حوؿ هعمهة الروضة، وجاءت هعظـ االستجابات لصالح رياض األطفاؿ الحكوهية. 
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طولية استغرقت دراسة Entwisle&Alexander( "1998 )" كما أجرى كل من
( طفبًل، بعضٍـ لديً خبرة االلتحاؽ بهرحمة الروضة ىصؼ اليـو بواقع 460أربع سىوات عمى )

ثبلث ساعات تقريبًا والبعض اآلخر لدية خبرة االلتحاؽ بهرحمة الروضة يـو كاهؿ بواقع ست 
بارات ساعات تقريبًا. ولقد استخدهت الدراسة أداتيف تهثمت األولى في تحميؿ درجات االخت

التحصيمية، والواجبات اليوهية،  والهخالفات السموكية، وأياـ الغياب، باإلضافة إلى دراسة صفات 
األطفاؿ وأٌاليٍـ، أها الثاىية فكاىت عف هقياس لمتعرؼ عمى وضع إدهاج الهىاٌج في الهدرسة، 

ؿ ذوي الخبرة والوضع االجتهاعي واالقتصادي لمهدرسة. وقد أشارت ىتائج الدراسة إلى أف األطفا
األكثر برياض األطفاؿ لديٍـ القدرة عمى التحصيؿ الهعرفي واالىدهاج االجتهاعي عف األطفاؿ 
ذا يؤكد أٌهية هرحمة رياض األطفاؿ عمى تطوير  الذيف التحقوا بىصؼ يـو دراسي بالروضة. ٌو

هكاىياتٍـ.    قدرات األطفاؿ وا 

( 932هف دراسة عمى عيىة بمغت ) (2995وتؤكد الدراسة السابقة ما قام بو "ياسين" )
( لـ يسبؽ 901( تمهيذة هىٍف التحقف برياض األطفاؿ )39تمهيذة بالصؼ األوؿ االبتدائي، )

لٍف دخوؿ رياض األطفاؿ. ولقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
كوهية واألٌمية تحصيؿ تمهيذات الصؼ األوؿ االبتدائي البلتي التحقف برياض األطفاؿ الح

وتحصيؿ قريىاتٍف البلتي لـ يمتحقف برياض األطفاؿ. كها ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية 
 لهعاهبلت االرتباط بيف العواهؿ الهستقمة والعاهؿ التابع. 

( تمهيذة في الصؼ األوؿ 913بدراسة عمى عيىة بمغت ) (2995صابر" )" كما قام
( تمهيذة التحقف لهدة 40( سىوات، )3حقف برياض األطفاؿ لهدة )( تمهيذة الت31االبتدائي، هىٍا )

( تمهيذة لـ يحالفٍف الحظ في دخوؿ رياض األطفاؿ. وتـ استخداـ أداتيف ٌها تحميؿ 20سىة، و )
هحتوى هىٍج رياض األطفاؿ والصؼ األوؿ االبتدائي، واختبار لقياس هدى تكويف الهفاٌيـ 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح التمهيذات البلتي الرياضية. وقد توصمت الدراسة إلى 
التحقف برياض األطفاؿ، فقد تفوقوا عمى التمهيذات غير الهمتحقات برياض األطفاؿ في تكويف 
هفٍـو الجهع وتطبيقاتً وهفٍـو الطرح وتطبيقاتً وهفٍـو العد بالعشرات. عمى الرغـ هف تفوؽ 

 طفاؿ. التمهيذات البلتي لديٍـ خبرة رياض األ
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( أسرة هف األسر الهقيهة 195بدراسة عمى عيىة بمغت )( 2992السمادوني" )ولقد قاـ "
بهديىة طىطا بجهٍورية هصر العربية، وقد تـ اختيار العيىة بىاء عمى وجود األب واألـ هعًا في 

ة، األسرة، ووجود طفؿ أو أكثر في األسرة، ولقد تـ استخداـ أداتيف ٌها: استهارة بياىات شخصي
 وهقياس اآلباء كهعمهيف. ولقد توصمت الدراسة إلى:

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطات وتوقعات األهٍات ىحو تربية طفمٍـ في سف  -9
ها قبؿ الهدرسة، الهتهثمة في الهجاالت الفرعية: تشجيعٍـ لئلبداع واالبتكار والعهؿ عمى 

ـ لئلحباط الذي يىشأ هف التفا عؿ هع الطفؿ، واتجاٌٍـ ىحو ضبط سموكً، تىهيتً، تقديٌر
 وقدرتٍـ عمى تعميهً وتعمهً.

وجود فروؽ دالة في توقعات اآلباء واألهٍات ىحو دور المعب في تىهية قدرات الطفؿ العقمية  -7
 ودرجة تشجيعٍـ لً، لصالح توقعات األهٍات.

ي سف ها قبؿ الهدرسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا في التوقعات الوالدية ىحو تربية الطفؿ ف -3
 بيف األسر التي فيٍا األـ غير عاهمة، واألسر التي تكوف فيٍا األـ عاهمة، في غالبية 

 األبعاد الفرعية. 

( تمهيذًا 307بدراسة عمى عيىة بمغت ) (2978معروف و ناجي" )كها قاـ كؿ هف "
ذكور الذيف التحقوا وتمهيذة هف تبلهيذ الصؼ األوؿ االبتدائي في هديىة بغداد، وكاف عدد ال

( بيىها كاف عدد الذكور في الهجهوعة التي لـ 933( وعدد اإلىاث )911برياض األطفاؿ )
(. وتـ استخداـ األدوات التالية: سجبلت 930( وعدد اإلىاث )932تمتحؽ برياض األطفاؿ )

، إدارات الدرجات الهدرسية، سجبلت القيد العاـ الهدرسية، استهارات القبوؿ الخاصة بالتبلهيذ
 -الهدارس والهعمهات، التبلهيذ أىفسٍـ. ولقد توصمت الدراسة إلى عدد هف الىتائج ٌي:

( بيف هعدالت درجات التبلهيذ الذيف 0.09وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى ) -9
التحقوا برياض األطفاؿ في هادة القراءة وهعدالت درجات التبلهيذ الذيف دخموا الهدرسة 

 ئية هف غير الهمتحقيف بٍا لصالح الذيف التحقوا برياض األطفاؿ. االبتدا
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( في هعدالت درجات التبلهيذ الذيف 0.09وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى ) -7
التحقوا برياض األطفاؿ وهعدالت درجات التبلهيذ الذيف دخموا الهدرسة االبتدائية دوف 

تية حيث كاىت هعدالت درجات التبلهيذ الذيف التحقوا االلتحاؽ بٍا في هادة الهعموهات الحيا
بالرياض أعمى هف هعدالت درجات التبلهيذ الذيف دخموا الهدرسة االبتدائية هباشرة دوف 

 االلتحاؽ بٍا.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 األىداف: -2

ٌدفت بعض الدراسات السابقة إلى دراسات تىاولت أٌهية رياض األطفاؿ عمى تىهية 
( حيث 2003" )Webbواىب االجتهاعية والىفسية والتربوية والتعميهية، كها في دراسة "الج

ٌدفت إلى دراسة األطفاؿ في هرحمة الرياض الذيف يعاىوف هف ىقص في هٍارات العهؿ 
( حيث قاـ بدراسة حوؿ 1999" )Brunerاالجتهاعي واالستهاع الهتهعف واالىتباي، ودراسة "

في فصوؿ ها قبؿ الهدرسة االبتدائية، ولقد وجد أف األطفاؿ يتعمهوف بشكؿ عهمية التعمـ والتعميـ 
أكثر إيجابية في هحيط تعميهي يشجع عمى التفاعؿ بيف الطفؿ والهادة العمهية، وأكد عمى ضرورة 

wood&Bennett( "1999 )وجود هحيط تعميهي يحفز األطفاؿ عمى االكتشاؼ، ودراسة "
ـ وتعميـ األطفاؿ الصغار، والبحث عف التعميـ هف خبلؿ التفاعؿ حيث قاها بدراسة عف كيفية تعم

هف خبلؿ التفاعؿ هع أقراىٍـ والكبار.كها ٌدفت بعض الدراسات السابقة إلى دراسات تىاولت 
فيها يتعمؽ  االىتقاؿ السميـ إلى الهرحمة االبتدائية هدى تأثير هرحمة رياض األطفاؿ عمى

في هراحؿ التعميـ اإللزاهي، كها جتهاعي في العهمية التعميهية، واالىدهاج االبالتحصيؿ األكاديهي 
( حيث ٌدفت إلى التعرؼ عمى درجة هقدرة أطفاؿ الرياض في عهر 7006في دراسة "عمي" )

دهشؽ  الخهس سىوات عمى استيعاب هىاٌج الصؼ األوؿ هف التعميـ األساسي في هديىتي
تعمـ األطفاؿ المغة )قراءة، ت إلى والتي ٌدف ((Xue&Meisels "2004" وحهص، ودراسة

التي ٌدفت إلى الهقارىة بيف تحصيؿ   Marcon“ (2002)، ودراسة "وكتابة، إىصات، تحدث(
تمهيذًا في الهرحمة االبتدائية سبؽ أف اجتازوا ثبلث رياض هختمفة تطبؽ فيٍـ ثبلث براهج  930

ودراسة (، 7009لتعميهية )هختمفة، و دراسة قاها بٍا هجمس إدارة الهىطقة الكاثوليكية ا
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"Ladd&Buhs"(1999)  حيث قاها بعهؿ دراستيف هترابطتيف لفٍـ الحياة االجتهاعية
Dockett&Perry( "1999 )والتعميهية برياض األطفاؿ والعواهؿ الهؤثرة فيٍها، ودراسة "

حيث قاها بعهؿ هقاببلت شخصية هع خهسوف طفؿ لمتعرؼ عمى خبرتٍـ في الرضى وتوقعاتٍـ 
" Entwisle&Alexanderودراسة " داية دخولٍـ لمهرحمة االبتدائية،دى إدراكٍـ لبوه
حيث قاها بعهؿ دراسة طويمة استغرقت أربع سىوات عمى عيىة هف األطفاؿ، بعضٍـ  (1998)

لديً خبرة االلتحاؽ بهرحمة الروضة ىصؼ اليـو بواقع ثبلث ساعات تقريبًا والبعض اآلخر لدية 
( 9662ودراسة "ياسيف" ) مة الروضة يـو كاهؿ بواقع ست ساعات تقريبًا،خبرة االلتحاؽ بهرح

حيث قاـ بدراسة عمى عيىة هف تبلهيذ الصؼ األوؿ االبتدائي، التحقف برياض األطفاؿ، وعيىة 
حيث قاـ بدراسة  (9662ض األطفاؿ، ودراسة "صابر" )هف التبلهيذ لـ يسبؽ لٍف دخوؿ ريا

سىوات، وعيىة هف  3ؿ االبتدائي التحقف برياض األطفاؿ لهدة عمى عيىة هف تبلهيذ الصؼ األو 
هف التمهيذات لـ يحالفٍف الحظ في دخوؿ رياض          التمهيذات التحقف لهدة سىة، وعيىة 

( بدراسة لهعرفة أثر االلتحاؽ برياض األطفاؿ عمى 9645)  ىاجي" هعروؼ و األطفاؿ، ودراسة "
 . بتدائيالتحصيؿ الدراسي في الصؼ األوؿ اال

لمتعرؼ عمى الرعاية الهقدهة برياض األطفاؿ كها يراٌا الوالداف وعبلقتٍا أها بالىسبة 
( بدراسة ٌدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ 9665بالهستوى الثقافي لؤلسرة قاـ "الكاهؿ و خميفة" )

قًا آلراء بيف الرعاية الهقدهة برياض األطفاؿ الحكوهية وبيف ىظيرتٍا برياض األطفاؿ الخاصة طب
بدراسة ولهعرفة التوقعات الوالدية ىحو تربية الطفؿ في  (9669الوالديف. ولقد قاـ "السهادوىي" )

 سف ها قبؿ الهدرسة وعبلقتٍا ببعض الهتغيرات األسرية.

ولوحظ هف خبلؿ عرض أٌداؼ الدراسات السابقة أىً ال توجد دراسة تىاولت هوضوع " 
 ياض األطفاؿ ".اتجاٌات التربوييف حوؿ إلزاهية ر 

 العينة: -1
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       تضهىت عيىة أغمب الدراسات السابقة أطفاؿ هرحمة الرياض باستثىاء دراستي 
( تضهىت عيىة هف آباء وأهٍات األطفاؿ بهرحمة 9669(، والساهدوىي )9665الكاهؿ وخميفة )

 الرياض.

هوجً  - هراقب هرحمةوالدراسة الحالية أجريت عمى عيىة هف التربوييف والتي شهمت " 
 -اختصاصية ىفسية  -هعمهة  –هشرفة فىية  -هدير هساعد  -هدير  –أوؿ لمهرحمة 

 ".اختصاصية اجتهاعية

 األدوات: -3

استخدهت الدراسات السابقة اختبارات تطبؽ عمى األطفاؿ لقياس تحصيمٍـ في القراءة 
البلزهة إلعدادٌـ  والكتابة والحساب، وبراهج تدريبية تطبؽ عمى األطفاؿ لتطوير هٍارات األطفاؿ

لمتعميـ اإللزاهي، واستباىات تحتوي عمى عبارات خاصة بأٌهية الجواىب الىفسية واالجتهاعية 
والتربوية والتعميهية في هرحمة رياض األطفاؿ، والبحث الحالي اٌتـ بإعداد استبياف لمتعرؼ عمى 

 اتجاٌات التربوييف.

 النتائج:  -4

( قد توصمت إلى أف 2003" )Webb" ةراساتضح هف ىتائج الدراسات السابقة أف د
برىاهج االستعداد لمتعمـ حقؽ ىجاح كبير في إكساب األطفاؿ الهٍارات البلزهة لتأٌميٍـ لدخوؿ 

( إلى أف األطفاؿ يتعمهوف بشكؿ أكثر 1999" )Brunerالهرحمة االبتدائية، و توصمت دراسة "
الهادة العمهية، وأكد عمى ضرورة إيجابية في هحيط تعميهي يشجع عمى التفاعؿ بيف الطفؿ و 

" wood&Bennett وجود هحيط تعميهي يحفز األطفاؿ عمى االكتشاؼ، وتوصمت دراسة "
( إلى أف األطفاؿ الصغار يتعمهوف هف خبلؿ التفاعؿ هع أقراىٍـ والكبار، في بيئة 1999)

هيًا. ولقد هشجعة عمى التعمـ، وهف خبلؿ هوضوعات ىابعة هف بيئاتٍـ وهشكبلت يعيشوىٍا يو 
ؿ بيو هتَسط درجات أطفا ًفرَق دالة إحصائياإلى وجود  (7006توصمت ىتائج دراسة "عمي" )

هو التعمين األساسي في القراءة َالكتابة ؿ ات تبلهذة الصف األَػالرياض َهتَسط درج
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إلى أف ٌىاؾ فضؿ  ((Xue&Meisels "2004" ، ودراسةالرياضؿ َالحساب لصالح أطفا
ي تحتوي عمى برىاهج لتعمـ وتعميـ المغة هف خبلؿ برىاهجي عمـ الصوت لرياض األطفاؿ الت

phonics  والمغة الكاهمة لؤلطفاؿ عمى عاهؿ التحصيؿ في االبتدائي، وتوصمت ىتائج ودراسة
"(2002) “Marcon  إلى أف التبلهيذ الذيف لديٍـ خبرة في رياض األطفاؿ التي طبقت ىظاـ

قباؿ والتفاعؿ في الفصؿ الدراسي وقد حصموا عمى درجات أكاديهي صاـر يعاىوف هف عدـ اإل
ا. أها   هىخفضة في هعظـ العمـو التي تقدـ في الهرحمة االبتدائية هثؿ المغة والرياضيات وغيٌر
التبلهيذ الذيف يحهموف خبرة في رياض األطفاؿ التي تعتهد عمى الخبرة الهباشرة والتعمـ الذاتي 

مهٍـ بصورة كبيرة، كها توصمت ىتائج الدراسة التي قاها بٍا لديٍـ إقداـ وتحهؿ هسؤولية تع
إلى أف عهمية تطوير هرحمة رياض األطفاؿ ( 7009"هجمس إدارة الهىطقة الكاثوليكية التعميهية" )

تكوف بصورة دائرية هستهرة غير هىقطعة ها بيف التعمـ والىهو بكؿ هجاالتً األربعة العقمي 
وجود ( إلى 1999) "Ladd&Buhs، وتوصمت ىتائج دراسة "والوجداىي والجسهي واالجتهاعي

عبلقة وثيقة ها بيف إدراؾ األطفاؿ وفٍهٍـ ودرجة تقبمٍـ واستيعابٍـ وتعمهٍـ وتفاعمٍـ في 
ولقد أوضحت ىتائج دراسة  ،الفصؿ، باإلضافة إلى خمفية األٌؿ الثقافية واالجتهاعية والعمهية

"Dockett&Perry( "1999 إلى أف )األطفاؿ لديٍـ شعور وتوقعات ايجابية لبدء % هف 42
الهرحمة االبتدائية ولكف يشوبً الشعور بالخوؼ لعدـ القدرة عمى التكيؼ هع األطفاؿ األكبر سىًا 
والبيئة الجديدة في االبتدائي باإلضافة إلى قمقٍـ هف عدـ قدرتٍـ عمى تعمـ الهٍارات األساسية، 

أف األطفاؿ ذوي الخبرة األكثر  Entwisle&Alexande( "1998)أثبتت ىتائج دراسة "ولقد 
برياض األطفاؿ لديٍـ القدرة عمى التحصيؿ الهعرفي واالىدهاج االجتهاعي عف األطفاؿ الذيف 
ذا يؤكد أٌهية هرحمة رياض األطفاؿ عمى تطوير قدرات  التحقوا بىصؼ يـو دراسي بالروضة، ٌو

هكاىياتٍـ ( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 9662، ولقد توصمت دراسة "ياسيف")األطفاؿ وا 
بيف تحصيؿ تمهيذات الصؼ األوؿ االبتدائي البلتي التحقف برياض األطفاؿ الحكوهية واألٌمية 

( إلى 9662وتحصيؿ قريىاتٍف البلتي لـ يمتحقف برياض األطفاؿ، ولقد توصمت دراسة "صابر" )
التحقف برياض األطفاؿ، فقد تفوقوا  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح التمهيذات البلتي
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عمى التمهيذات غير الهمتحقات برياض األطفاؿ في تكويف هفٍـو الجهع وتطبيقاتً وهفٍـو الطرح 
وتطبيقاتً وهفٍـو العد بالعشرات. عمى الرغـ هف تفوؽ التمهيذات البلتي لديٍـ خبرة رياض 

ئية ود فروؽ ذات داللة إحصا( إلى وج9645األطفاؿ، ولقد توصمت دراسة "هعروؼ و ىاجي")
بيف هعدالت درجات التبلهيذ الذيف التحقوا برياض األطفاؿ في هادة القراءة  (0.09)عىد هستوى

وهعدالت درجات التبلهيذ الذيف دخموا الهدرسة االبتدائية هف غير الهمتحقيف بٍا باتجاي زيادة 
يىت أيضًا أف هعدالت درجات هعدالت درجات التبلهيذ الذيف التحقوا برياض األطفاؿ، كها ب

التبلهيذ الذيف التحقوا برياض األطفاؿ أعمى هف هعدالت درجات التبلهيذ الذيف دخموا الهدرسة 
لى وجود ف  روؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوىاالبتدائية دوف االلتحاؽ بٍا في هادة الحساب.وا 

اؿ وهعدالت درجات التبلهيذ ( في هعدالت درجات التبلهيذ الذيف التحقوا برياض األطف0.09)
الذيف دخموا الهدرسة االبتدائية دوف االلتحاؽ بٍا في هادة الهعموهات الحياتية حيث كاىت 
هعدالت درجات التبلهيذ الذيف التحقوا بالرياض أعمى هف هعدالت درجات التبلهيذ الذيف دخموا 

 الهدرسة االبتدائية هباشرة دوف االلتحاؽ بٍا.

( إلى إبداء الوالديف الستجابات 9665الكاهؿ و خميفة" )دراسة " ولقد توصمت ىتائج
هتهايزة يصفوف بٍا الرعاية الهقدهة برياض األطفاؿ هتهثمة في الهعمهة واإلهكاىات، وجاءت 
لى عدـ اختبلؼ آراء الوالديف  هعظـ االستجابات إيجابية تعكس رؤية إيجابية لٍذي الرعاية. وا 

ف برياض األطفاؿ الحكوهية عف  ىظيرتٍا برياض األطفاؿ الخاصة حوؿ هعمهة الروضة، وا 
اختمفت حوؿ إهكاىات الروضة بكؿ هف رياض األطفاؿ بىوعيٍا، فجاءت هعظـ االستجابات 

إلى وجود فروؽ  (9669لصالح رياض األطفاؿ الحكوهية، وتوصمت ىتائج دراسة "السهادوىي" )
طفؿ في سف ها قبؿ الهدرسة بيف األسر التي دالة إحصائيًا في التوقعات الوالدية ىحو تربية ال

 فيٍا األـ غير عاهمة، واألسر التي تكوف فيٍا األـ عاهمة.

 فروض البحث:
 -بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن وضع الفروض التالية:
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 توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجابات التربوييف عمى هحاور وعبارات استبياف اتجاٌات -9
 التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ. 

 تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ الهىطقة التعميهية.  -7

 تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ طبيعة العهؿ. -3

 ؿ باختبلؼ هستوى التعميـ.تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفا -1

 تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ التخصص. -2

ؿ الدراسي. -3  تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ الهٌؤ

          تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ باختبلؼ عدد  -4
 ت الخبرة.سىوا

  -إجراءات البحث: اشتممت إجراءات البحث عمى التالي:
 أواًل: منيج البحث

 اعتهد البحث الحالي عمى استخداـ الهىٍج الوصفي وذلؾ لهىاسبتً لطبيعة البحث وهتغيراتً.     
 ثانيًا: مجتمع البحث

 تألؼ هجتهع البحث هف جهيع رياض األطفاؿ بدولة الكويت الهوزعة عمى الهىاطؽ
( روضة، وذلؾ استىادًا إلى إحصائيات وزارة التربية بدولة 790التعميهية الست، والبالغ عددٌا )

 . 7093/7094الكويت لمعاـ الدراسي 
 ثالثًا: عينة البحث 

تـ توزيع عيىة البحث الحالي هف التربوييف بدولة الكويت وفقًا لهتغيرات البحث، ورصدت 
 في الجدوؿ التالي. 

 (2جدول )
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 ع عينة البحث من التربويين وفقًا لمتغيرات البحثتوزي
 التخصص المستوى التعميمي طبيعة العمل المنطقة التعميمية

 الكمي العدد  الكمي العدد  الكمي العدد  الكمي العدد 

موجو أول   57 العاصمة
 مرحمة

  1 لغة عربية  30 دبموم  4

  450 جامعي  11 موجو فني  91 حولي
494 

  1 يةلغة إنجميز 

دبموم   10 مدير  234 الفروانية
 دراسات عميا

  7 اجتماعيات 8

مبارك 
 الكبير

مدير  502 51
 مساعد

28  
502 
 

 332 158 رياض أطفال  6 ماجستير

  56 عمم نفس عدد سنوات الخبرة 33 مشرفة فنية  80 األحمدي

  1 تربية موسيقية الكمي العدد   390 معممة  86 الجيراء

اختصاصية  لدراسيالمؤىل ا
 نفسية

  4 مواد عامة  97 أقل من ثالث سنوات  4

اختصاصية  الكمي العدد 
 اجتماعية

    476 62 سنوات 5-3من   20

  383 تربوي
475 

     328 سنوات 5أكثر من    

          91 عام

 رابعًا: أداة البحث 
التربوييف ىحو إلزاهية لتحقيؽ أٌداؼ البحث تـ تصهيـ استبياف لمتعرؼ عمى اتجاٌات 

(( وتضهف االستبياف أربع هحاور أساسية 9هرحمة رياض األطفاؿ في دولة الكويت )همحؽ رقـ )
  -ٌي:

( عبارة، والىهو االجتهاعي وتكوف هف 93الىهو التربوي وتكوف هف ) المحور األول وتضمن:
 ( عبارات، والىهو الىفسي وتكوف هف عبارتيف.3)

 ( عبارات.1التربية األسرية وتكوف هف ) المحور الثاني وتضمن:

 ( عبارات.3التربية الىظاهية وتكوف هف ) المحور الثالث وتضمن:

( عبارات، ووضع أهاـ 6فمسفة الدولة اتجاي الىظاـ التعميهي وتكوف هف ) المحور الرابع وتضمن:
رجة هتوسطة، جهيع عبارات االستبياف سمهًا هف التقديرات ٌي عمى الترتيب )بدرجة كبيرة، بد

 (.9، 7، 3غير هوافؽ(. بحيث أف تأخذ الدرجات التالية عمى الترتيب )
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  صدق االستبيان:

تـ التحقؽ هف صدؽ االستبياف باستخداـ صدؽ الهحكهيف وذلؾ بعرض االستبياف عمى 
وزارة التربية، وعدد هف أعضاء ٌيئة  –عدد هف الهستشاريف بقطاع البحوث التربوية والهىاٌج 

الٍيئة العاهة لمتعميـ التطبيقي والتدريب،  –س هف ذوي االختصاص بكمية التربية األساسية التدري
 وذلؾ لمحكـ عمى عبارات اإلستباىة هف حيث: 

قياس ها وضعت ألجمً، ودقة وسبلهة المغة، ووضوح الهعاىي، والحكـ عمى درجة 
ت الهىاسبة، باإلضافة أو هبلئهة العبارات لمهحاور الهحددة في االستباىة، واقتراح التعديبل

الحذؼ أو الىقؿ هف هحور إلى آخر. وبىاًء عمى آراء السادة الهحكهيف تـ تعديؿ عدد هف 
العبارات، كها تـ إضافة عددًا هف العبارات ولكف اتفؽ الهحكهوف عمى هحاور االستبياف وعمى 

 االستجابات الهقترحة لمعبارات. .

 : ثبات االستبيان

االستبياف هف خبلؿ استخداـ هعاهؿ ثبات ألفا،  تبيف أف قيهتً  تـ التحقؽ هف ثبات

ي 52,0(، كها تـ استخداـ هعاهؿ سبيرهاف براوف لمتجزئة الىصفية والذي بمغ )67,0) ( ٌو

ذا جعؿ الباحث أف يطهئف الستخداـ االستبياف 09,0هعاهبلت دالة إحصائيًا عىد هستوى ) (، ٌو

 هع عيىة البحث الحالي. 

 ث: مناقشتيا وتفسيرىانتائج البح

 أواًل : النتائج الخاصة بالفرض األول
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يىص ٌذا الفرض عمى أىً "توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجابات التربوييف عمى 

عبارات وهحاور استبياف اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ. ولمتحقؽ هف 

مفروؽ بيف استجابات التربوييف، وكذلؾ تـ " وداللتٍا ل7صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ "كا

  -حساب الهتوسطات واالىحرافات الهعيارية لٍذي االستجابات كالتالي:

الفروؽ في اتجاٌات التربوييف فيها يخص الهحور األوؿ )الىهو الشاهؿ لمطفؿ: الىهو  -9

 التربوي، الىهو االجتهاعي، الىهو الىفسي(. 

" وداللتٍا 7افات الهعيارية، كها تـ استخداـ "كاتـ حساب الهتوسطات الحسابية واالىحر 

لمفروؽ بيف استجابات التربوييف عمى عبارات الهحور األوؿ )جواىب الىهو الشاهؿ لمطفؿ( هف 

 -استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، ورصدت ىتائج ذلؾ في الجدوؿ التالي:

 
 
 (1جدول )

" وداللتيا لمفروق بين 1استخدام "كايوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج 
 استجابات التربويين عمى عبارات المحور األول )جوانب النمو الشامل لمطفل( من

 استبيان إلزامية مرحمة رياض األطفال

 
 الهحاور

 عىاصر
 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

 درجة الهوافقة
 

 الهجهوع

 
 قيهة
2كػا

 

 

 الهتوسط

 
االىحراؼ 
 الهعياري

 وسطةهت كبيرة
ال 
 أوافؽ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 الىهو

تأتي  -3
ىتيجة ألٌهية 

هرحمة 
الطفولة 

الهبكرة في 
 حياة الفرد.

 207 93 57 101 العدد

99,292* 44,7 160 

 900 96,3 3,93 2,50 الىسبة

تأتي هف  -3
 360 51,7 *2,394 209 2 35 173 العددكوىٍا تحتـر 
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 الهحاور

 عىاصر
 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

 درجة الهوافقة
 

 الهجهوع

 
 قيهة
2كػا

 

 

 الهتوسط

 
االىحراؼ 
 الهعياري

 وسطةهت كبيرة
ال 
 أوافؽ

 الهحور
 األوؿ
 

حؽ الطفؿ  التربوي
 في التعميـ.

 900 1,9 3,93 52 الىسبة

تعتهد  -4
عمي حقيقة 
أف الطفؿ 
يتعمـ بسرعة 
في ٌذي 
الهرحمة 
 العهرية.

 201 - 51 170 العدد

771** 53,7 360 

 900 - 4,93 3,53 الىسبة

تساعد -93
عمى تحقيؽ 
الىهو الشاهؿ 
في الهجاالت 
الثبلث: 
العقمي 
الهعرفي، 
ي االجتهاع

الوجداىي، 
الحسي 
 الحركي.

 202 - 32 110 العدد

1,745** 53,7 341 

 900 - 6,97 9,54 الىسبة

  

تساعد -91
عمى تشكيؿ 
وىهو هٍارات 

التفكير 
اإلبداعي 
 لدي لمطفؿ.

 203 - 42 175 العدد

5,714** 
 
51,7 

 
351 

 900 - 6,91 9,52 الىسبة

تساعد  -94
عمى تىهية 
 قدرات الطفؿ
 الحسية.

 201 - 49 133 العدد

730** 
 
53,7 

 
 900 - 9,91 6,52 الىسبة 325

تساعد  -95
عمى تىهية 
قدرات الطفؿ 

 الحركية.

 202 - 33 117 العدد

1,751** 
 
54,7 

 
319 

 900 - 2,97 2,54 الىسبة
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 الهحاور

 عىاصر
 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

 درجة الهوافقة
 

 الهجهوع

 
 قيهة
2كػا

 

 

 الهتوسط

 
االىحراؼ 
 الهعياري

 وسطةهت كبيرة
ال 
 أوافؽ

تساعد -96
عمى اكتساب 

الطفؿ 
العادات 
الصحية 
 السميهة.

 202 3 45 179 العدد

3,251* 
 
57,7 

 
193 

 900 4 1,92 1,53 الىسبة

تساعد -73
عمى تىهية 
هٍارات 
الطفؿ في 
 القراءة.

 203 71 977 324 العدد

3,316* 
 
33,7 

 
233 

 900 4,1 3,71 49 الىسبة

71 - 
تساعد عمى 

تىهية 
هٍارات 
الطفؿ في 
 الكتابة.

 200 30 932 332 العدد

755* 
 
39,7 

 
266 

 900 3 74 34 الىسبة

  120,9( = 02,0، 1) 1* كا

  817,20( = 02,0، 2) 1** كا
 (1تابع جدول )

" وداللتيا لمفروق بين 1يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج استخدام "كا
 استجابات التربويين عمى عبارات المحور األول )جوانب النمو الشامل لمطفل( من

 مرحمة رياض األطفال استبيان إلزامية

 الهحاور
 عىاصر
 

 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

  درجة الهوافقة
 الهجهوع

 

 كبيرة

 
 قيهة
 2كػا

 
 الهتوسط

 االىحراؼ 
 هتوسطة كبيرة الهعياري

ال 
 أوافؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 تابع

 الهحور
 األوؿ

 
 
 
 
 الىهو
 التربوي

تساعد -72
عمى تىهية 
الهٍارات 

ية الحساب
البسيطة لدي 

 الطفؿ.

 201 91 993 344 العدد
 

7,196* 
 
47,7 

 
205 

 900 5,7 1,77 5,41 الىسبة

تساعد -73
عمي تىهية 
الهفاٌيـ 
العمهية 

بصورة أكبر  

  207 91 64 369 العدد
9,136* 

 
42,7 

 
163 

 900 5,7 3,96 6,44 الىسبة
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 الهحاور
 عىاصر
 

 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

  درجة الهوافقة
 الهجهوع

 

 كبيرة

 
 قيهة
 2كػا

 
 الهتوسط

 االىحراؼ 
 هتوسطة كبيرة الهعياري

ال 
 أوافؽ

 
 
 

 لدي الطفؿ.

تساعد  - 74
عمى 

االكتشاؼ 
هبكر ال

لحاالت ذوي 
االحتياجات 
الخاصة 
)صعوبات 
التعمـ، 
ضعؼ 
السهع، 
التخمؼ 
الذٌىي، 
التوحد، 

 تشتت االىتباي

 201 4 36 175 العدد

 
392* 

 
51,7 

 
104 

 900 1,9 4,93 6,51 الىسبة

تساعد  -33
عمي تىهية 
قدرات الطفؿ 
في التعاهؿ 

هع 
التكىولوجيا 
 الهعاصرة.

 207 91 970 335 العدد

 
4,361* 

 
49,7 

 
291 

 900 5,7 6,73 3,43 الىسبة

  

تساعد  -32
عمى تكويف 
اتجاٌات 

ايجابية لدي 
الطفؿ ىحو 

 التعمـ

 203 - 63 190 العدد

 
5,966** 

 
50,7 

 
 900 - 2,95 2,59 الىسبة 193

  

تساعد  -36
عمى إعداد 
األطفاؿ 

لمهستقبؿ بكؿ 
ها يحهمً لٍـ 
 هف تحديات

 201 91 975 337 العدد
 

4,341* 
 
36,7 

 
296 

 900 5,7 1,72 5,49 الىسبة

 
 
 
 
 
 تابع

 الهحور
 األوؿ
 

 
 
 
 

الىهو 
 االجتهاعي

تعهؿ -92
عمي تىهية 

القيـ 
واالتجاٌات 
الديىية لطفؿ 

 الرياض

 202 - 51 179 العدد

5,771** 57,7 365 
 900 - 3,93 1,53 الىسبة

تعهؿ  -93
عمي تىهية 

يـ الق
واالتجاٌات 
الخمقية لطفؿ 

 الرياض.

 202 - 49 131 العدد

739** 53,7 325 

 900 - 9,91 4,52 الىسبة

تساعد -70
عمى اكتساب 

الطفؿ 
 393 35,7 *5,190 165 10 50 345 العدد
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 الهحاور
 عىاصر
 

 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

  درجة الهوافقة
 الهجهوع

 

 كبيرة

 
 قيهة
 2كػا

 
 الهتوسط

 االىحراؼ 
 هتوسطة كبيرة الهعياري

ال 
 أوافؽ

العادات 
السموكية  
 السميهة

 900 5 9,93 6,42 الىسبة

  

تساعد -75
عمى غرس 
عادات 
وتقاليد 

هجتهع ال
البلزهة لبىاء 
الشخصية 
 السوية.

 **5,712 201 - 43 175 العدد

53,7 361 

  900 - 9,92 6,51 الىسبة

توفر -39
لمطفؿ فرص 
االلتقاء 
بأقراىً في 
بيئة تربوية 
 هبلئهة.

 201 - 30 111 العدد

3,767** 54,7 322 

 900 - 6,99 9,55 الىسبة

تساعد -37
الطفؿ عمى 

هٍارات  تىهية
التواصؿ هع 

 اآلخريف

 203 - 35 132 العدد

5,734** 52,7 349 

 900 - 2,93 2,53 الىسبة

 
 الهحور
 األوؿ
 

 الىهو
 الىفسي

تأتي هف  -2
كوىٍا تحتـر 
 ذاتية الطفؿ

 299 42,7 *141 203 95 69 361 العدد
 900 3,3 9,95 3,45 الىسبة

تٍيئ  -76
الخبرات 
الهىاسبة 

ية الثقة لتىه
بالىفس لدي 

 الطفؿ.

 203 - 43 130 العدد

1,723** 51,7 350 
 900 - 2,91 2,52 الىسبة

  120,9( = 02,0، 1) 1* كا
  817,20( = 02,0، 2) 1** كا

( بيف استجابات 09,0يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى )
و )الىهو الشاهؿ لمطفؿ( بالىسبة الستبياف إلزاهية هرحمة التربوييف عمى عبارات الهحور األوؿ  ٌو

ذا يؤكد عمى هوافقة التربوييف عمى أف  رياض األطفاؿ لصالح استجابة )هوافؽ بدرجة كبيرة(، ٌو
الىهو        هرحمة رياض األطفاؿ تحقؽ الىهو الشاهؿ )الىهو التربوي، الىهو االجتهاعي، 

 الىفسي(. 

الشؽ األوؿ هف الفرض األوؿ والذي أشار إلى أف اتجاٌات وبالتالي قد تحقؽ صحة 
و أف  التربوييف قد اختمفت باختبلؼ االستجابات عمى عبارات الشؽ األوؿ هف الفرض األوؿ ٌو
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 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  انعدد ان  -  33 جملهد ا      224

 

هرحمة رياض األطفاؿ تحقؽ الىهو الشاهؿ لؤلطفاؿ، وفيها يمي تحميؿ لعبارات الشؽ األوؿ هف 
 الفرض األوؿ. 

  -اصة بالنمو التربوي اتضح التالي:بالنسبة لمعبارات الخ -أ
عبارة وكاف الترتيب التىازلي  لمعبارات وفقًا  لىسب ) الهوافقة  93تضهف ٌذا الهحور 

 بدرجة كبيرة  ( ٌي:

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة تساعد عمى تىهية قدرات الطفؿ الحركية.  - 95العبارة رقـ   (  9
 %   2,54( بىسبة 117كبيرة )

تساعد عمى تحقيؽ الىهو الشاهؿ في الهجاالت الثبلث: العقمي  - 93رقـ  العبارة  ( 7
( 110بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة ) الهعرفي،  االجتهاعي الوجداىي، الحسي الحركي.

 % 9,54بىسبة 

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة  تساعد عمى تىهية قدرات الطفؿ الحسية. -  94العبارة رقـ  ( 3
 %   6,52بة ( بىس133كبيرة )

تساعد عمى االكتشاؼ الهبكر لحاالت ذوي االحتياجات الخاصة  - 74العبارة رقـ   ( 1
بمغ  )صعوبات التعمـ، ضعؼ السهع، التخمؼ الذٌىي، التوحد، تشتت االىتباي...الخ(.

 %   6,51( بىسبة 175عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة  لطفؿ في التعميـ.تأتي هف كوىٍا تحتـر حؽ ا - 3العبارة رقـ  ( 2
 %  52( بىسبة 173كبيرة )

بمغ  تساعد عمى تشكيؿ وىهو هٍارات التفكير اإلبداعي لدي لمطفؿ. - 91  العبارة رقـ ( 3
 %   9,52( بىسبة 175عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ عدد  سميهة.تساعد عمى اكتساب الطفؿ العادات الصحية ال - 96العبارة رقـ   ( 4
 %   1,53( بىسبة 179الهوافقيف بدرجة كبير )
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بمغ  تعتهد عمي حقيقة أف الطفؿ يتعمـ بسرعة في ٌذي الهرحمة العهرية. - 4العبارة رقـ  ( 5
 %   3,53( بىسبة 170عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ  التعمـ . تساعد عمى تكويف اتجاٌات ايجابية لدي الطفؿ ىحو - 32العبارة رقـ   ( 6
 %   2,59( بىسبة 190عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ عدد   تأتي ىتيجة ألٌهية هرحمة الطفولة الهبكرة في حياة الفرد. - 3(  العبارة رقـ  90
 %  2,50( بىسبة 101الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ عدد  لدي الطفؿتساعد عمي تىهية الهفاٌيـ العمهية بصورة أكبر   - 73(  العبارة رقـ 99
 %   6,44( بىسبة 369الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ عدد  تساعد عمى تىهية الهٍارات الحسابية البسيطة لدي الطفؿ. - 72العبارة رقـ  ( 97
 %   5,41( بىسبة 344الهوافقيف بدرجة كبيرة )

 لوجيا الهعاصرة.تساعد عمي تىهية قدرات الطفؿ في التعاهؿ هع التكىو  - 33العبارة رقـ  (93
 %   3,43( بىسبة 335بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

 تساعد عمى إعداد األطفاؿ لمهستقبؿ بكؿ ها يحهمً لٍـ هف تحديات. -  36العبارة رقـ ( 91
 % 49.5( بىسبة 337بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة  راءة.تساعد عمى تىهية هٍارات الطفؿ في الق - 73العبارة رقـ  ( 92
 %49( بىسبة 324كبيرة )

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة  تساعد عمى تىهية هٍارات الطفؿ في الكتابة. - 71العبارة رقـ  ( 93
 %34( بىسبة 332كبيرة )

%، 34لوحظ أف جهيع العبارات حصمت عمى ىسبة )هوافقة بدرجة كبيرة ( تراوحت بيف 
ى )تساعد عمى تىهية هٍارات  71%( باستثىاء العبارة رقـ  30% هرتفعة )أعمى هف 54 ٌو

ذا طبيعي ألف عضبلت  34الطفؿ في الكتابة( حصمت ) هوافقة بدرجة كبيرة ( بىسبة  %  ٌو
األصابع التي يستخدهٍا الطفؿ في الكتابة تكوف غير ىاضجة بها فيً الكفاية في هرحمة رياض 
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ذي الىتيجة تدؿ عمى أف هعظـ التربوييف يؤيدوف أٌهية إلزاهية رياض األطفاؿ في  األطفاؿ ٌو
 الهساعدة عمى الىهو التربوي لمطفؿ.

  -بالنسبة لمعبارات الخاصة بالنمو االجتماعي، اتضح التالي: -ب
( عبارات كاف الترتيب التىازلي لىسب )الهوافقة بدرجة 3تضهف الىهو االجتهاعي  )

 كبيرة( عمى العبارات كالتالي :

 بمغ عدد الهوافقيف  توفر لمطفؿ فرص االلتقاء بأقراىً في بيئة تربوية هبلئهة. - 39ة( العبار 9

 %   9,55( بىسبة 111بدرجة كبيرة )    

 بمغ عدد الهوافقيف  تعهؿ عمي تىهية القيـ واالتجاٌات الخمقية لطفؿ الرياض. -93( العبارة 7

 %   4,52( بىسبة 131بدرجة كبيرة )    

 بمغ عدد الهوافقيف  تساعد الطفؿ عمى تىهية هٍارات التواصؿ هع اآلخريف. -37( العبارة 3

 %   2,53( بىسبة 132بدرجة كبيرة )    

بمغ  تساعد عمى غرس عادات وتقاليد الهجتهع البلزهة لبىاء الشخصية السوية. -75( العبارة 1
 %   6,51( بىسبة 175عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

 بمغ عدد الهوافقيف  عمي تىهية القيـ واالتجاٌات الديىية لطفؿ الرياض. تعهؿ -92( العبارة 2

 %   1,53( بىسبة 179بدرجة كبيرة )    

بمغ عدد الهوافقيف  تساعد عمى اكتساب الطفؿ العادات السموكية  السميهة -70( العبارة 3
 %   6,42( بىسبة 345بدرجة كبيرة )
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رتفعة في )الهوافقة بدرجة كبيرة ( هها يدؿ لوحظ أف جهيع العبارات حصمت عمى ىسب ه
عمى أف أفراد العيىة هف التربوييف يروف إللزاهية رياض األطفاؿ أثر في تحقيؽ الىهو االجتهاعي 

 لمطفؿ.

  -بالنسبة لمعبارات الخاصة بالنمو النفسي، اتضح التالي: -جـ
فقة بدرجة كبيرة عمى الىحو كاف ترتيب التىازلي لىسب الهواتضمن النمو النفسي عبارتان       

 التالي :

بمغ عدد الهوافقيف  تٍيئ الخبرات الهىاسبة لتىهية الثقة بالىفس لدي الطفؿ. -76( العبارة 9
 %   2,52( بىسبة 130بدرجة كبيرة )

( 316بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبير ) تأتي هف كوىٍا تحتـر ذاتية الطفؿ.  - 2( العبارة 7
ي 3,45بىسبة   ىسب هرتفعة تدؿ عمى أف هعظـ التربوييف يؤيدوف األثر الكبير  %  ٌو

 إللزاهية رياض األطفاؿ في تحقيؽ الىهو الىفسي لمطفؿ .

                 لتربويين فيما يخص المحور الثانيالفروق في اتجاىات ا -1
 )التربية األسرية(. 

" وداللتٍا 7استخداـ "كا تـ حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية، كها تـ
لمفروؽ بيف استجابات التربوييف عمى عبارات الهحور الثاىي )التربية األسرية لمطفؿ( هف استبياف 

  -إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، ورصدت ىتائج ذلؾ في الجدوؿ التالي:
 (3جدول )

فروق بين " وداللتيا لم1يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج استخدام "كا
 استجابات التربويين عمى عبارات المحور الثاني )التربية األسرية لمطفل( من

 استبيان إلزامية مرحمة رياض األطفال
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 هحورال
 الثاىي

 
 
 التربية
 األسرية

تقمؿ  -90
هف 

الهخاطر 
التي قد 
يتعرض 
لٍا الطفؿ 
أثىاء 

وجودي في 
 الهىزؿ.

 207 34 932 330 العدد

6,732* 25,7 372 
 900 1,4 6,73 4,32 الىسبة

تقمؿ  -99
هف 

التأثيرات 
الىفسية 
التي قد 
تواجً 

الطفؿ في 
ٌذي 

الهرحمة 
 العهرية.

 201 6 979 341 العدد

7,193* 47,7 153 
 900 5,9 0,71 7,41 الىسبة

تقمؿ  -97
هف 

التأثيرات 
االجتهاعية 
التي قد 
تواجً 

الطفؿ في 
ٌذي 

الهرحمة 
 العهرية.

 200 95 902 344 العدد

4,170* 47,7 271 

 900 3,3 79 1,42 الىسبة

توفر  -33
هزيد هف 
الفرص 
لمتعاوف 

بيف األسرة 
والروضة 

ي التىشئة ف
الهبكرة 
 لمطفؿ

 203 - 59 177 العدد

7,739** 53,7 344 
 900 - 9,93 6,53 الىسبة

  120,9( = 02,0، 1) 1* كا
  817,20( = 02,0، 2) 1** كا

( بيف استجابات 09,0يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى )
و )التربية األسرية لمطفؿ( بالىسبة الستبياف إلزاهية هرحمة  التربوييف عؿ عبارات الهحور الثاىي ٌو

ذا يؤكد عمى هوافقة التربوييف عمى أف  رياض األطفاؿ لصالح استجابة )هوافؽ بدرجة كبيرة(، ٌو
هرحمة رياض األطفاؿ تكهؿ وتحقؽ التربية األسرية لؤلطفاؿ، وبالتالي قد تحقؽ صحة الشؽ الثاىي 

إلى أف اتجاٌات التربوييف قد اختمفت باختبلؼ االستجابات عمى هف الفرض األوؿ والذي أشار 
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و أف هرحمة رياض األطفاؿ  قد تعهؿ عمى        عبارات الشؽ الثاىي هف الفرض األوؿ، ٌو
 الفرض األوؿ.      تحقيؽ التربية األسرية لؤلطفاؿ، وفيها يمي تحميؿ لعبارات الشؽ الثاىي هف 

بويوف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ في هساعدة ولقد ٌدؼ استبياف اتجاٌات التر 
ا في التىشئة االجتهاعية واشتهؿ ٌذا الهحور عمى ) عبارات( كاف الترتيب  1األسرة لمقياـ بدوٌر

 عمى الىحو التالي : التىازلي لىسب )الهوافقة بدرجة كبيرة (

 التىشئة الهبكرة لمطفؿتوفر هزيد هف الفرص لمتعاوف بيف األسرة والروضة في  -33( العبارة 9
 %6,53( بىسبة 177بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

 تقمؿ هف التأثيرات االجتهاعية التي قد تواجً الطفؿ في ٌذي الهرحمة العهرية - 97( العبارة 7
 %1,42( بىسبة 344بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

بمغ  واجً الطفؿ في ٌذي الهرحمة العهريةتقمؿ هف التأثيرات الىفسية التي قد ت -99( العبارة 3
 %7,41( بىسبة 341عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة )

 بمغ عدد تقمؿ هف الهخاطر التي قد يتعرض لٍا الطفؿ أثىاء وجودي في الهىزؿ -90( العبارة 1
 %4,32( بىسبة 330الهوافقيف بدرجة كبيرة )

( عمى  6,53، 4,32اوحت بيف )اتضح هها سبؽ ارتفاع ىسب )الهوافقة بدرجة كبيرة( تر 
عبارات هحور التربية األسرية هها يدؿ عمى أف هعظـ التربوييف يروف أف إللزاهية رياض 
األطفاؿ أثر كبير في تحقيؽ التربية األسرية السميهة ألىٍا تحد هف  التأثيرات االجتهاعية 

جودي هع الخدـ في الفترة والىفسية والسمبية  وهف الهخاطر التي قد يتعرض لٍا الطفؿ وهف ذلؾ و 
 الصباحية خاصة إذا كاىت األـ تعهؿ فٍو يدعـ دور األسرة في تربية األبىاء .

الفروق في اتجاىات التربويين فيما يخص المحور الثالث )التربية  -3
 النظامية(. 

" وداللتٍا 7تـ حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية، كها تـ استخداـ "كا
ؽ بيف استجابات التربوييف عمى عبارات الهحور الثالث )التربية الىظاهية لمطفؿ( هف لمفرو 

  -استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، ورصدت ىتائج ذلؾ في الجدوؿ التالي:
 (4جدول )



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د
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" وداللتيا لمفروق بين 1يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج استخدام "كا
 عمى عبارات المحور الثالث )التربية النظامية لمطفل( مناستجابات التربويين 

 استبيان إلزامية مرحمة رياض األطفال

 
 

 الهحاور
 

عىاصر 
 الهحور

 
 العبارة

 
 البياف

  درجة الهوافقة
 الهجهوع
 

 
 قيهة
 2كػا

 
 الهتوسط

 
االىحراؼ 
ال  هتوسطة كبيرة الهعياري

 أوافؽ

 
 
 

 الهحور
 الثالث

 
 
 
 التربية
 اهيةالىظ

تمـز  -5
أولياء 
األهور 
بإحضار 

أطفالٍـ إلى 
الرياض أسوة 
بالهراحؿ 
 األخرى.

 207 77 975 327 العدد

3,336* 33,7 230 
 900 1,1 2,72 9,40 الىسبة

تؤدي  -6
إلي ظٍور 
بعض 

الخبلفات هع 
أولياء 
أألهور 
بسبب 
الضوابط 
والموائح 
 اإلدارية.

 207 911 703 922 العدد

5,96* 07,7 447 
 900 4,75 1,10 6,30 الىسبة

تساعد  -30
الطفؿ عمى 
االىتظاـ في 
الحضور 
 لمروضة

 209 3 23 136 العدد

347* 53,7 343 
 900 7,9 7,99 3,54 الىسبة

  120,9( = 02,0، 1) 1* كا
( بيف استجابات 09,0يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى )

و )التربية الىظاهية لمطفؿ( بالىسبة الستبياف إلزاهية هرحمة  التربوييف عمى عبارات الهحور الثالث ٌو
( 30، 5)          رياض األطفاؿ لصالح استجابة )هوافؽ بدرجة كبيرة(، عمى عبارتيف ٌها رقهي

ذا يؤكد عمى هواف6ولصالح استجابة )هوافؽ بدرجة هتوسطة( عمى العبارة رقـ ) قة التربوييف (، ٌو
عمى أف هرحمة رياض األطفاؿ تكهؿ وتحقؽ التربية الىظاهية لؤلطفاؿ، وبالتالي قد تحقؽ صحة 
الشؽ الثالث هف الفرض األوؿ والذي أشار إلى أف اتجاٌات التربوييف قد اختمفت باختبلؼ 
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و أف هرحمة رياض األطفاؿ قد تعهؿ  االستجابات عمى عبارات الشؽ الثالث هف الفرض األوؿ، ٌو
 عمى تحقيؽ التربية الىظاهية لؤلطفاؿ، وفيها يمي تحميؿ لعبارات الشؽ الثالث هف الفرض األوؿ. 

ولقد ٌدؼ استبياف اتجاٌات التربويوف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ في هساعدة 
لي عبارات( كاف الترتيب التىاز  3واشتهؿ ٌذا الهحور عمى ) األسرة عمى التربية الىظاهية لمطفؿ

 لىسبة )الهوافقة بدرجة كبيرة (عمى الىحو التالي :
 بمغ عدد الهوافقيف بدرجة  تساعد الطفؿ عمى االىتظاـ في الحضور لمروضة. -30( العبارة 9

 %3,54( بىسبة 136كبيرة )    
 بمغ تمـز أولياء األهور بإحضار أطفالٍـ إلى الرياض أسوة بالهراحؿ األخرى. - 5( العبارة 7

 %9,40( بىسبة 327افقيف بدرجة كبيرة )عدد الهو 
 تؤدي إلي ظٍور بعض الخبلفات هع أولياء أألهور بسبب الضوابط والموائح  -6( العبارة 3

 %.6,30( بىسبة 922بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة ) اإلدارية.    
 5ـ رق و   30اتضح هها سبؽ ارتفاع ىسب )الهوافقة بدرجة كبيرة  ( عمى العبارتيف رقـ 

( عمى التوالي هها يوضح أف هعظـ التربوييف يروف أف 9,40، 3,54حيث كاىت ىسبٍها )
 إلزاهية رياض األطفاؿ تساعد عمى تحقيؽ التربية الىظاهية لمطفؿ. 

الفروق في اتجاىات التربويين فيما يخص المحور الرابع )فمسفة الدولة  -4
 تجاه النظام التعميمي لمطفل(. 

" وداللتٍا 7ت الحسابية واالىحرافات الهعيارية، كها تـ استخداـ "كاتـ حساب الهتوسطا
الىظاـ         لمفروؽ بيف استجابات التربوييف عمى عبارات الهحور الرابع )فمسفة الدولة تجاي 

التعميهي لمطفؿ( هف استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، ورصدت ىتائج ذلؾ في الجدوؿ 
  -التالي:

 (5جدول )
" وداللتيا لمفروق بين 1ح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج استخدام "كايوض

استجابات التربويين عمى عبارات المحور الرابع )فمسفة الدولة تجاه النظام التعميمي لمطفل( 
 من استبيان إلزامية مرحمة رياض األطفال
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 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د
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 أوافؽ

 

 

 

 
 الهحور
 الرابع
 

 
 
 فمسفة
 الدولة
 اتجاي
 الىظاـ
 التعميهي

تأتي هف  -9
اٌتهاـ الدولة 
الكبير بٍذي 
الهرحمة 
التعميهية 
 الهٍهة.

 165 4 44 191 العدد

2,240* 57,7 177 
 900 1,9 2,92 9,53 الىسبة

تحقؽ  -7
استثهار أهثؿ 
لئلهكاىات 
الهادية 
الضخهة 
التي تىفقٍا 
الدولة عمى 
 ٌذي الهرحمة.

 209 6 932 324 العدد

5,349* 36,7 166 
 900 5,9 6,73 3,49 الىسبة

تحتاج  -1
إلي زيادة 
عدد الهباىي 
الهدرسية 
لهرحمة 
 الروضة .

 165 56 920 726 العدد

3,56* 
31,7 
 431 

,00 الىسبة

27 9,30 6,94 900 

  

تؤثر  -79
سمبا عمي 
خصوصية 
هرحمة رياض 

 األطفاؿ.

 165 956 920 926 العدد

03,2 
 غير دالة

61,9 532 
 900 35 9,30 6,39 الىسبة

 (5جدول )تابع 
" وداللتيا لمفروق بين 1يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج استخدام "كا

ستجابات التربويين عمى عبارات المحور الرابع )فمسفة الدولة تجاه النظام التعميمي لمطفل( ا
 من استبيان إلزامية مرحمة رياض األطفال

 الهحاور
عىاصر 
 البياف العبارة الهحور

  درجة الهوافقة
 الهجهوع
 

 قيهة
 الهتوسط 2كػا

االىحراؼ 
 هتوسطة كبيرة الهعياري

ال 
 أوافؽ
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 الهحور
 الرابع
 

 
 
 فمسفة
 الدولة
 اتجاي
 الىظاـ
 التعميهي

تساعد  -77
عمى تٍيئة 
الطفؿ 
لمهرحمة 
 االبتدائية

 207 93 44 197 العدد

6,215* 46,7 131 
 900 3,7 3,92 9,57 الىسبة

تحتاج  -31
لتوفير 

هادية  ةهيزاىي
 ضخهة.

 200 19 916 390 العدد

6,796* 21,7 313 
 900 7,5 5,76 37 بةالىس

تعطي  -34
الهرحمة 
أٌهية 

وهكاىة كبرى 
عمى 

الهستوي 
 الهجتهعي.

 201 2 41 172 العدد

5,303* 53,7 366 
 900 9 4,91 3,51 الىسبة

تساعد  -35
عمى رفع 

كفاءة التعميـ 
لدى الطفؿ 
في الهراحؿ 
التعميهية 
 البلحقة

 203 6 63 365 العدد

7,164* 44,7 130 
 900 5,9 9,96 9,46 الىسبة

تحتاج  -10
إلعادة 
الىظر 
بالهىاٌج 
 الدراسية

 201 37 930 757 العدد

1,957* 11,7 407 
 900 3,97 4,39 6,22 الىسبة

  120,9( = 02,0، 1) 1* كا

( بيف استجابات 09,0يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى )
و )فمسفة الدولة تجاي الىظاـ التعميهي( لصالح استجابة التربويي ف عمى عبارات الهحور الرابع ٌو

ي العبارة رقـ ) ( والتي تدور حوؿ أف فمسفة الدولة 79هوافؽ بدرجة كبيرة باستثىاء عبارة واحدة ٌو
 تجاي الىظاـ التعميهي تؤثر سمبيًا عمى خصوصية هرحمة رياض األطفاؿ والتي جاءت الفروؽ بيف
كذا يؤكد عمى هوافقة  االستجابات غير دالة بالىسبة الستبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، ٌو
التربوييف عمى أف هرحمة رياض األطفاؿ تؤكد وتعكس عمى أف لمدولة فمسفة تجاي الىظاـ 



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د
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التعميهي، وبالتالي قد تحقؽ صحة الشؽ الرابع هف الفرض األوؿ والذي أشار إلى أف اتجاٌات 
و أف الترب وييف قد اختمفت باختبلؼ االستجابات عمى عبارات الشؽ الرابع هف الفرض األوؿ، ٌو

هرحمة رياض األطفاؿ قد تعهؿ عمى تأكيد فمسفة الدولة تجاي الىظاـ التعميهي بٍا، وفيها يمي 
 تحميؿ لعبارات الشؽ الرابع هف الفرض األوؿ. 

لتىازلي لىسبة )الهوافقة بدرجة كبيرة كاف الترتيب ا عبارات 6لقد اشتهؿ ٌذا الهحور عمى 
 ( عمى الىحو التالي :

بمغ عدد الهوافقيف  تعطي الهرحمة أٌهية وهكاىة كبرى عمى الهستوي الهجتهعي -34العبارة  ( 9
 %3,51( بىسبة 172بدرجة كبيرة )

الهوافقيف بمغ عدد  تأتي هف اٌتهاـ الدولة الكبير بٍذي الهرحمة التعميهية الهٍهة. -9العبارة  ( 7
 %9,53( بىسبة 191بدرجة كبيرة )

 بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة  تساعد عمى تٍيئة الطفؿ لمهرحمة االبتدائية -77العبارة  ( 3

 %9,57( بىسبة 197)    

بمغ  تساعد عمى رفع كفاءة التعميـ لدى الطفؿ في الهراحؿ التعميهية البلحقة -35( العبارة 1
 %9,46( بىسبة 365كبيرة )الهوافقيف بدرجة  عدد

 تحقؽ استثهار أهثؿ لئلهكاىات الهادية الضخهة التي تىفقٍا الدولة عمى ٌذي  -7العبارة  ( 2

 %3,49( بىسبة 324بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة ) الهرحمة.   

 ( 390بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبيرة ) تحتاج لتوفير هيزاىية هادية ضخهة. -31( العبارة 3
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 %.37بىسبة     

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة كبير  تحتاج إلعادة الىظر بالهىاٌج الدراسية . -10العبارة  ( 4
 %6,22( بىسبة 757)

 بمغ عدد الهوافقيف  تحتاج إلي زيادة عدد الهباىي الهدرسية لهرحمة الروضة . -1العبارة  ( 5

 %.27( بىسبة 726بدرجة كبير )    

بمغ عدد الهوافقيف بدرجة  سمبا عمي خصوصية هرحمة رياض األطفاؿتؤثر  -79العبارة  ( 6
 %.35( بىسبة 956%، وكاف عدد غير الهوافقيف )6,39( بىسبة 926كبير )

 مما سبق : لوحظ
ى تتىاوؿ فكرة  أف فمسفة الدولة تعكس  7و  35و  77و 9و  34أف العبارات )   ( ٌو

ف الهوافقة بدرجة كبيرة ) تراوحت بيف اٌتهاهٍا بٍذي الهرحمة حصمت عمى ىسب هرتفعة ه
 . %(  هها يدؿ عمى أف هعظـ التربوييف يؤيدوف ذلؾ3,51% و 3,49

( فٍي تتعمؽ باالحتياجات التي تتطمبٍا هرحمة  1و  10و 31وبالىسبة لمعبارات ) 
 رياض األطفاؿ هف هيزاتً وهىاٌج دراسية وهباىي....الخ.

% فقط هف التربوييف  يوافقوف  بدرجة 6,39أف (  ىجد  79وبالىسبة لمعبارة رقـ  )  
كبيرة  عمى أف  فمسفة الدولة تؤثر سمبًا عمى خصوصية رياض األطفاؿ بهعىى إف هعظهٍـ 

 تختمؼ رؤيتٍـ عف ذلؾ والجدوؿ التالي يوضح ٌذي الىتائج :

  -تانيًا: النتائج الخاصة بالفرض الثاني:

بوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض يىص ٌذا الفرض عمى أىً "تختمؼ اتجاٌات التر 
األطفاؿ باختبلؼ الهىطقة التعميهية؟، ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ 
التبايف أحادي االتجاي لمدرجات التي حصؿ عميٍا التربوييف وفقًا الختبلؼ الهىطقة التعميهية 



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
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رصدت ىتائج ذلؾ في )العاصهة، حولي، الفرواىية، هبارؾ الكبير، األحهدي، الجٍراء(، و 
  -الجدوؿ التالي:

 (6جدول )
 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين

 وفقًا الختالف المنطقة التعميمية

هجهوع  هصدر التبايف الهحاور
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
هستوى الداللة  قيهة )ؼ( الهربعات

 اإلحصائية

 :هحور األوؿال
 و التربويالىه

 063,975 2 132,310 بيف الهجهوعات
435,2* 

دالة عىد 
(09,0) 

 704,77 162 777,90667 داخؿ الهجهوعات

  200 354,99337 الكمي

الىهو 
 االجتهاعي

 904,75 2 234,910 بيف الهجهوعات
دالة عىد  *733,5

(09,0) 
 107,3 162 574,9353 داخؿ الهجهوعات

  200 333,9517 الكمي

 الىهو الىفسي
 179,9 2 903,4 بيف الهجهوعات

499,7** 
دالة عىد 

 271,0 162 152,726 داخؿ الهجهوعات (02,0)

  200 269,733 الكمي

 (6تابع جدول )
 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين

 وفقًا الختالف المنطقة التعميمية

درجات  هجهوع الهربعات التبايف هصدر الهحاور
 الحرية

هتوسط 
 قيهة )ؼ( الهربعات

هستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 الىهو الشاهؿ لمطفؿ
 413,765 2 439,9163 بيف الهجهوعات

211,3* 
دالة عىد 

(09,0) 
 316,12 162 724,77263 داخؿ الهجهوعات

  200 655,71056 الكمي

الهحور الثاىي : 
 ةالتربية األسر 
"دور األسرة 
 وأٌهيتٍا "

 395,2 2 269,73 بيف الهجهوعات
 غير دالة 995,7

 299,7 162 091,9713 داخؿ الهجهوعات

  200 302,9736 الكمي
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الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهية
 ""تعمـ الطفؿ الىظاـ

 453,9 2 630,5 بيف الهجهوعات
 337,9 162 705,341 داخؿ الهجهوعات غير دالة 399,9

  200 935,353 الكمي

الهحور الرابع : 
فمسفة الدولة اتجاي 
 الىظاـ التعميهي

 706,90 2 013,29 بيف الهجهوعات
 751,4 162 493,3302 داخؿ الهجهوعات غير دالة 107,9

  200 425,3323 الكمي

  04,3( = 02,0، 495، 5* ف )
  11,1( = 05,0، 495، 5** ف )

  -لجدول السابق ما يمي:يتضح من ا
عمى  ( بيف هتوسطات استجابات التربوييف 09,0وجود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -9

)الىهو      الدرجة الكمية عمى الهحور األوؿ هف استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ 
دالة الشاهؿ لمطفؿ( وعمى بعديً )الىهو التربوي والىهو االجتهاعي(، بيىها وجدت فروؽ 

( بيف هتوسطات استجابات التربوييف عمى بعد الىهو الىفسي 02,0إحصائيًا عىد هستوى )
هف أبعاد الهحور األوؿ وفقًا الختبلؼ الهىطقة التعميهية، ولهعرفة داللة الفروؽ بيف ٌذي 
الهتوسطات، تـ استخداـ طريقة "شيفيً" لداللة الفروؽ بيف هتوسطات استجابات التربوييف 

 (. 4د الهحور األوؿ، ورصدت ىتائج ذلؾ في جدوؿ رقـ )عمى أبعا

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطات استجابات التربوييف عمى الهحور الثاىي  -7
)فمسفة      )التربية األسرية(، وعمى الهحور الثالث )التربية الىظاهية( وعمى الهحور الرابع 

 بلؼ الهىطقة التعميهية. الدولة تجاي الىظاـ التعميهي( ترجع إلى اخت

 (7جدول )
يوضح نتائج استخدام طريقة "شيفيو" وداللتيا لمفروق بين استجابات التربويين عمى المحور 

 األول من استبيان إلزامية مرحمة األطفال وفقًا الختالف المنطقة التعميمية

 الهحاور
الهىطقة 

 التعميهية
 الفرواىية حولي العاصهة

هبارؾ 

 الكبير
 الجٍراء األحهدي

 

 

الهحور 
 األوؿ:

 x X X --- العاصهة

035,0 
لصالح هىطقة 

 العاصهة
x 

 x --- X x 073,0 x حولي



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د
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 الهحاور
الهىطقة 

 التعميهية
 الفرواىية حولي العاصهة

هبارؾ 

 الكبير
 الجٍراء األحهدي

الىهو 
 التربوي

 لصالح هىطقة حولي

 x x --- x الفرواىية
006,0 

لصالح هىطقة 
 الفرواىية

x 

هبارؾ 
 الكبير

x x X --- 
009,0 

لصالح هىطقة هبار 
 الكبير

x 

 x x X x --- x األحهدي

 x x X x الجٍراء

007,0 
لصالح هىطقة 

 الجٍراء
--- 

الهحور 
 األوؿ:

الىهو 
 االجتهاعي

 x X x --- العاصهة

070,0 
لصالح هىطقة 

 العاصهة
x 

 x --- X x حولي
007,0 

 لصالح هىطقة حولي
x 

 x x --- x الفرواىية
007,0 

لصالح هىطقة 
 الفرواىية

x 

هبارؾ 
 الكبير

x x X --- 
0009,0 

لصالح هىطقة هبار 
 الكبير

x 

 x x X x --- x األحهدي



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  انعدد ان  -  33 جملهد ا      222

 

 الهحاور
الهىطقة 

 التعميهية
 الفرواىية حولي العاصهة

هبارؾ 

 الكبير
 الجٍراء األحهدي

 x x X x الجٍراء

0009,0 
لصالح هىطقة 

 الجٍراء
--- 

 

الهحور 
 األوؿ:

الىهو 
 الشاهؿ"

 x X x --- العاصهة

016,0 
لصالح هىطقة 

 العاصهة
x 

 x --- X x حولي
096,0 

 لصالح هىطقة حولي
x 

 x x --- x الفرواىية
003,0 

 لصالح هىطقة
 الفرواىية

x 

هبارؾ 
 الكبير

x x X --- 
0009,0 

لصالح هىطقة 
 األحهدي

x 

 x x X x --- x األحهدي

 x x X x الجٍراء

009,0 
لصالح هىطقة 

 الجٍراء
--- 

وباستخداـ اختبار شفيً لمهقارىات الثىائية بيف هتوسطات إجابات التربوييف هف الهىاطؽ 
 -ألوؿ وهكوىاتً اتضح ها يمي:التعميهية الهختمفة بالىسبة لمهحور ا

( 52,19بالىسبة لمىهو التربوي  كاف هتوسط درجات إجابات التربوييف في هىطقة األحهدي ) -
(  عف هتوسط  درجات إجابات 009,0تقريبا فٍو األقؿ بصورة دالة إحصائيا عىد هستوى )

( 06,12( و )13,11التربوييف في بقية الهىاطؽ التعميهية  والتي تراوحت هتوسطاتٍا بيف )
درجة، بالىسبة لمىهو االجتهاعي  كاف هتوسط درجات إجابات التربوييف في هىطقة األحهدي 



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د
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( عف هتوسط  درجات 009,0( تقريبا فٍو األقؿ بصورة دالة إحصائيا عىد هستوى )41,92)
( 55,93إجابات التربوييف في بقية الهىاطؽ التعميهية والتي تراوحت هتوسطاتٍا بيف )

( درجة، بالىسبة لمىهو الشاهؿ كاف هتوسط درجات إجابات التربوييف في هىطقة 71,94و)
( عف هتوسط 009,0( تقريبا فٍو األقؿ بصورة دالة إحصائيا عىد هستوى )33األحهدي )

( 34درجات إجابات التربوييف في بقية الهىاطؽ التعميهية والتي تراوحت  هتوسطاتٍا بيف )
ة الهزيد والىوعية لمتربوييف هف هىطقة األحهدي عف اثر ( درجة هها يدؿ عمى حاج36و)

إلزاهية رياض األطفاؿ في الهساعدة عمى تحقيؽ الىهو التربوي واالجتهاعي لمطفؿ حيث 
 كاىت  الىتائج كها يوضحٍا الجدوؿ التالي: 

  -ثالثًا: النتائج الخاصة بالفرض الثالث:

ف ىحو إلزاهية هرحمة رياض يىص ٌذا الفرض عمى أىً "تختمؼ اتجاٌات التربويي
األطفاؿ باختبلؼ طبيعة العهؿ"، ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ التبايف 
أحادي االتجاي لمدرجات التي حصؿ عميٍا التربوييف وفقًا الختبلؼ طبيعة العهؿ )هوجً أوؿ 

سية، لمهرحمة، هوجً فىي، هدير، هدير هساعد، هشرفة فىية، هعمهة، اختصاصية ىف
  -اختصاصية اجتهاعية(، ورصدت ىتائج ذلؾ في الجدوؿ التالي:

 
 (8جدول )

 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين
 وفقًا الختالف طبيعة العمل

هجهوع  هصدر التبايف الهحاور
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة 
 )ؼ(

هستوى الداللة 
 ةاإلحصائي

 الهحور األوؿ :
 الىهو التربوي

 397,24 4 753,103 بيف الهجهوعات

 453,77 163 344,99733 داخؿ الهجهوعات غير دالة 275,7

  200 333,99333 الكمي



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  انعدد ان  -  33 جملهد ا      222

 

 الىهو االجتهاعي
 215,4 4 532,27 بيف الهجهوعات

 264,3 163 352,9443 داخؿ الهجهوعات غير دالة 065,7

  200 770,9573 الكمي

 الىهو الىفسي
 622,0 4 353,3 بيف الهجهوعات

 237,0 163 967,737 داخؿ الهجهوعات غير دالة 426,9

  200 541,735 الكمي

 الىهو الشاهؿ لمطفؿ
 947,3 4 704,77 بيف الهجهوعات

 276,7 163 373,9713 داخؿ الهجهوعات غير دالة 399,7

  200 530,9735 الكمي

هحور الثاىي : ال
 التربية األسرة

"دور األسرة وأٌهيتٍا 
" 

 122,7 4 953,94 بيف الهجهوعات

 غير دالة 722,9
 326,9 163 036,340 داخؿ الهجهوعات

  200 773,354 الكمي

الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهية

 "تعمـ الطفؿ الىظاـ"

 373,97 4 746,53 بيف الهجهوعات

 736,4 163 373,3235 داخؿ الهجهوعات غير دالة 503,9

  200 607,3321 الكمي

الهحور الرابع : 
فمسفة الدولة اتجاي 
 الىظاـ التعميهي

 053,973 4 266,539 بيف الهجهوعات

 936,14 163 373,73736 داخؿ الهجهوعات غير دالة 403,9

  200 777,71909 الكمي

 01,3( = 05,0، 493، 7* ف )

هف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هتوسطات استجابات  يتضح
التربوييف عمى هحاور استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ ترجع إلى اختبلؼ طبيعة العهؿ، 
هها يدؿ عمى أف لمتربوييف ىفس االتجاٌات االيجابية عمى الرغـ هف اختبلؼ وظائفٍـ حوؿ 

اؿ، والجدوؿ التالي يوضح الهتوسطات واالىحرافات الهعيارية إلزاهية هرحمة رياض األطف
 الستجابات التربوييف عمى استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ وفقًا الختبلؼ طبيعة العهؿ. 

 (9جدول )
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات التربويين  عمى استبيان إلزامية مرحمة 

 ختالف طبيعة العملرياض األطفال وفقًا ال

 االىحراؼ الهعياري الهتوسط الكمي العدد طبيعة العهؿ الهحاور

 الهحور األوؿ :
 الىهو التربوي

 453,3 20,12 1 هوجة أوؿ لمهرحمة
 235,7 57,12 77 هوجً فىي
 624,2 30,11 70 هدير



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 260,7 33,13 95 هدير هساعد
 733,7 25,13 33 هشرفة فىية
 053,2 54,13 360 هعمهة

 573,9 00,12 1 اختصاصية ىفسية
 306,7 00,13 90 اختصاصية اجتهاعية

 الىهو االجتهاعي

 571,1 39,11 209 الهجهوع
 000,0 20,95 1 هوجة أوؿ لمهرحمة

 907,9 20,94 77 هوجً فىي
 637,9 22,93 70 هدير

 671,0 20,94 95 هدير هساعد

 037,9 25,94 33 هشرفة فىية
 036,7 47,93 360 هعمهة

 000,9 0,94 1 اختصاصية ىفسية

 513,0 10,94 90 اختصاصية اجتهاعية
 699,9 53,93 209 الهجهوع

 الىهو الىفسي

 000,0 00,3 1 هوجة أوؿ لمهرحمة
 135,0 53,2 77 هوجً فىي
 359,0 30,2 70 هدير

 305,0 39,2 95 هدير هساعد
 152,0 46,2 33 هشرفة فىية
 442,0 27,2 360 هعمهة

 000,0 00,3 1 اختصاصية ىفسية
 177,0 50,2 90 اختصاصية اجتهاعية

 (9جدول )تابع 

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات التربويين  عمى استبيان إلزامية مرحمة 
 رياض األطفال وفقًا الختالف طبيعة العمل

االىحراؼ  توسط الكمياله العدد طبيعة العهؿ  الهحاور
 الهعياري



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 433,0 24,2 209 الهجهوع الىهو الشاهؿ لمطفؿ
 45261,3 2000,36 1 هوجة أوؿ لمهرحمة

 70943,3 9595,36 77 هوجً فىي
 39750,5 1200,33 70 هدير

 29536,3 1111,36 95 هدير هساعد
 33152,3 6361,36 33 هشرفة فىية
 31435,4 9044,33 360 هعمهة

 31242,7 2000,35 1 اختصاصية ىفسية
 64363,7 7000,36 90 اختصاصية اجتهاعية

 61750,3 4332,33 209 الهجهوع
الهحور الثاىي : 
 التربية األسرة

 "دور األسرة وأٌهيتٍا

 22,0 42,99 1 هوجة أوؿ لمهرحمة
 279,9 91,99 77 هوجً فىي
 934,7 50,90 70 هدير

 034,9 36,99 95 هدير هساعد
 100,9 06,99 33 هشرفة فىية
 390,9 49,90 360 هعمهة

 593,0 00,99 1 اختصاصية ىفسية
 320,9 10,99 90 اختصاصية اجتهاعية

 263,9 50,90 209 الهجهوع
الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهية

"تعمـ الطفؿ الىظاـ 
 والهسؤولية"

 593,0 00,5 1 هوجة أوؿ لمهرحمة
 333,9 26,4 77 يهوجً فى
 634,0 72,4 70 هدير

 510,0 00,5 95 هدير هساعد
 531,0 61,4 33 هشرفة فىية
 702,9 17,4 360 هعمهة

 000,9 20,4 1 اختصاصية ىفسية
 661,0 60,4 90 اختصاصية اجتهاعية

 947,9 16,4 209 الهجهوع

 

 (9جدول )تابع 

الستجابات التربويين  عمى استبيان إلزامية مرحمة يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية 
 رياض األطفال وفقًا الختالف طبيعة العمل

 االىحراؼ الهعياري الهتوسط الكمي العدد طبيعة العهؿ  الهحاور



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الهحور الرابع : 
 فمسفة الدولة اتجاي 
 الىظاـ التعميهي

 037,7 42,70 1 هوجة أوؿ لمهرحمة

 330,7 62,79 77 هوجً فىي

 063,3 72,77 70 هدير

 134,7 03,73 95 هدير هساعد

 976,7 46,73 33 هشرفة فىية

 417,7 09,73 360 هعمهة

 405,9 42,77 1 اختصاصية ىفسية

 405,7 00,71 90 اختصاصية اجتهاعية

 401,7 66,77 209 الهجهوع

  -رابعًا: النتائج الخاصة بالفرض الرابع:
"تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ  يىص ٌذا الفرض عمى أىً

باختبلؼ هستوى التعميـ"، ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادي 
، جاهعي،  االتجاي لمدرجات التي حصؿ عميٍا التربوييف وفقًا الختبلؼ هستوى التعميـ )دبمـو

  -ىتائج ذلؾ في الجدوؿ التالي: دبمـو دراسات عميا، هاجستير(، ورصدت
 
 (20جدول )

 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين
 وفقًا الختالف مستوى التعميم

هتوسط  درجات الحرية هجهوع الهربعات هصدر التبايف الهحاور
 قيهة )ؼ( الهربعات

هستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 الهحور األوؿ :
 ربويالىهو الت

بيف 
 غير دالة *215,9 203,32 3 206,903 الهجهوعات



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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داخؿ 
 630,77 160 525,99732 الهجهوعات

  163 333,99317 الكمي

 الىهو االجتهاعي

بيف 
 200,7 936,39452 200,4 الهجهوعات

داخؿ  غير دالة *353,0
 313,3 160 936,9452 الهجهوعات

  163 310,9467 الكمي

 لىفسيالىهو ا

بيف 
 201,0 3 297,9 الهجهوعات

داخؿ  غير دالة *651,0
 297,0 160 031,729 الهجهوعات

  163 244,727 الكمي

الىهو الشاهؿ 
 لمطفؿ

بيف 
 466,16 3 365,916 الهجهوعات

داخؿ  غير دالة *015,9
 166,14 160 143,73741 الهجهوعات

  163 540,73173 الكمي

 (20جدول )تابع 
 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين

 وفقًا الختالف مستوى التعميم

هتوسط  درجات الحرية هجهوع الهربعات هصدر التبايف الهحاور
 قيهة )ؼ( الهربعات

هستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

الهحور الثاىي : 
 التربية األسرة
"دور األسرة 
 وأٌهيتٍا "

بيف 
 313,7 عاتالهجهو 

3 
457,0 

 غير دالة *305,0

داخؿ 
 569,9712 الهجهوعات

160 
213,7 

  163 734,9715 الكمي

الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهية
"تعمـ الطفؿ 

 "الىظاـ

بيف 
 127,7 الهجهوعات

3 
594,0 

 غير دالة *307,0

داخؿ 
 036,332 الهجهوعات

160 
324,9 

  163 167,334 الكمي

لهحور الرابع : ا
فمسفة الدولة 
اتجاي الىظاـ 
 التعميهي

بيف 
 196,70 الهجهوعات

3 
503,3 

 غير دالة *676,0

داخؿ 
 205,3256 الهجهوعات

160 
373,4 

  163 674,3306 الكمي

 62,1( = 05,0، 490، 3* ف )

 يتضح هف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجابات التربوييف
عمى هحاور استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ ترجع إلى اختبلؼ هستوى التعميـ، هها يدؿ 
عمى أف لمتربوييف ىفس االتجاٌات االيجابية عمى الرغـ هف اختبلؼ هستويات تعميهٍـ حوؿ 
إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، والجدوؿ التالي يوضح الهتوسطات واالىحرافات الهعيارية 

 –التربوييف عمى استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ وفقًا الختبلؼ هستوى التعميـ الستجابات 



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالتربوييف هف هختمؼ هستويات التعميـ يوافقوف عمى أف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ يساعد 
عمى الىهو التربوي واالجتهاعي والىفسي لمطفؿ، كها أىً يساعد األسرة في تربية أبىائٍـ تربية 

وفي تحقيؽ التربية الىظاهية لمطفؿ، كها يتفقوف عمى أف اتجاي الدولة لبلٌتهاـ بالتعميـ  سميهة
 يساعد عمى تطبيؽ إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ.

 (22جدول )

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات التربويين حول إلزامية مرحمة رياض 
 األطفال وفقًا الختالف مستوى التعميم

 االىحراؼ الهعياري الهتوسط الكمي العدد لهستوى التعميـ هحاورال
الهحور األوؿ 

:الىهو 
 التربوي 
 

 334,3 43,11 30 دبموـ
 533,1 75,11 120 جاهعي

 336,9 42,13 5 دبمـو دراسات عميا
 136,3 33,19 3 هاجستير

الىهو 
 االجتهاعي

 

 464,1 39,11 161 الهجهوع
 335,9 30,94 30 دبموـ
 611,9 57,93 120 جاهعي

 323,9 93,94 5 دبمـو دراسات عميا
 019,7 94,94 3 هاجستير

 604,9 53,93 161 الهجهوع الىهو الىفسي
 342,0 30,2 30 دبموـ
 473,0 24,2 120 جاهعي

 000,0 00,3 5 دبمـو دراسات عميا
 215,0 20,2 3 هاجستير

 (22جدول )تابع 

النحرافات المعيارية الستجابات التربويين حول إلزامية مرحمة رياض يوضح المتوسطات وا
 األطفال وفقًا الختالف مستوى التعميم



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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االىحراؼ  الهتوسط الكمي العدد لهستوى التعميـ الهحاور

 الهعياري

 493,0 25,2 161 الهجهوع الىهو الشاهؿ لمطفؿ
 67311,1 3333,34 30 دبموـ
 03374,4 3423,33 120 جاهعي

 52011,7 5420,36 5 دبمـو دراسات عميا
 46411,4 0000,31 3 هاجستير
 56763,3 4230,33 161 الهجهوع

الهحور الثاىي : 
 التربية األسرة

 "دور األسرة وأٌهيتٍا

 059,9 04,99 30 دبموـ
 397,9 50,90 120 جاهعي

 935,7 00,99 5 دبمـو دراسات عميا
 307,9 53,90 3 هاجستير

لهحور الثالث : ا
التربية الىظاهي" تعمـ 

الطفؿ الىظاـ 
 والهسؤولية "

 269,9 57,90 161 الهجهوع
 010,9 44,4 30 دبموـ
 935,9 16,4 120 جاهعي

 307,9 35,4 5 دبمـو دراسات عميا
 333,9 33,4 3 هاجستير

الهحور الرابع : 
فمسفة الدولة اتجاي 
 الىظاـ التعميهي

 931,9 20,4 161 الهجهوع
 237,7 30,73 30 دبموـ
 492,7 00,73 120 جاهعي

 643,7 33,79 5 دبمـو دراسات عميا
 335,7 33,77 3 هاجستير
 403,7 66,77 161 الهجهوع

 
  -خامسًا: النتائج الخاصة بالفرض الخامس:

يىص ٌذا الفرض عمى أىً "تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض 
ؿ باختبلؼ التخصص"، ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األطفا



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أحادي االتجاي لمدرجات التي حصؿ عميٍا التربوييف وفقًا الختبلؼ التخصص )لغة عربية، لغة 
إىجميزية، اجتهاعيات، رياض أطفاؿ، عمـ الىفس، تربية هوسيقية، هواد عاهة(، ورصدت ىتائج 

  -ي:ذلؾ في الجدوؿ التال
 (21جدول )

 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين 
 وفقًا الختالف التخصص

 هصدر التبايف الهحاور
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة 
 )ؼ(

هستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 :الهحور األوؿ

 الىهو التربوي

 037,94 3 963,907 بيف الهجهوعات

 501,79 371 223,4031 داخؿ الهجهوعات غير دالة *459,0

  330 416,4933 الكمي

 الىهو االجتهاعي

 617,9 3 316,99 بيف الهجهوعات

 210,3 371 652,9913 داخؿ الهجهوعات غير دالة *215,0

  330 331,9925 الكمي

 الىهو الىفسي

 910,9 3 353,3 بيف الهجهوعات

 275,0 371 691,940 داخؿ الهجهوعات ر دالةغي *939,7

  330 427,944 الكمي

 
 (21جدول )تابع 

 يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين 
 وفقًا الختالف التخصص



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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هجهوع  هصدر التبايف الهحاور
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 قيهة )ؼ( الهربعات

هستوى 
 الداللة

 اإلحصائية

الىهو الشاهؿ 
 لمطفؿ

 047,9 3 079,790 بيف الهجهوعات

 غير دالة *431,0
داخؿ 

 123,7 371 440,91533 الهجهوعات

  330 467,92013 الكمي

الهحور الثاىي : 
 التربية األسرة
"دور األسرة 
 وأٌهيتٍا "

 460,9 3 132,3 بيف الهجهوعات

 غير دالة *134,0
داخؿ 

 759,9 371 493,462 الهجهوعات

  330 929,507 الكمي

الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهية

"تعمـ الطفؿ الىظاـ 
 "والهسئولية"

 633,3 3 435,90 بيف الهجهوعات

 غير دالة *9364,0
داخؿ 

 055,4 371 960,2192 الهجهوعات

  330 674,172 الكمي

الهحور الرابع : 
فمسفة الدولة اتجاي 

 ظاـ التعميهيالى

 001,32 3 463,73 بيف الهجهوعات

 غير دالة *226,0
داخؿ 

 463,12 371 134,7763 الهجهوعات

  330 730,7370 الكمي

 85,1( = 05,0، 314، 6* ف )

يتضح هف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجابات التربوييف عمى 
اض األطفاؿ ترجع إلى اختبلؼ التخصص، هها يدؿ عمى أف هحاور استبياف إلزاهية هرحمة ري

لمتربوييف ىفس االتجاٌات االيجابية عمى الرغـ هف اختبلؼ تخصصاتٍـ حوؿ إلزاهية هرحمة 
رياض األطفاؿ، والجدوؿ التالي يوضح الهتوسطات واالىحرافات الهعيارية الستجابات التربوييف 

فالتربوييف هف هختمؼ  –وفقًا الختبلؼ التخصص عمى استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ 
التخصصات يوافقوف عمى أف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ يساعد عمى الىهو التربوي 
واالجتهاعي والىفسي لمطفؿ، كها أىً يساعد األسرة في تربية أبىائٍـ تربية سميهة وفي تحقيؽ 

لة لبلٌتهاـ بالتعميـ يساعد عمى تطبيؽ التربية الىظاهية لمطفؿ، كها يتفقوف عمى أف اتجاي الدو 
 إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ.

 (23جدول )
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات التربويين حول إلزامية مرحمة رياض 

 األطفال وفقًا الختالف التخصص



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الهتوسط الكمي العدد التخصص الهحاور
االىحراؼ 

 الهعياري

 

 

 

 الهحور األوؿ :

 الىهو التربوي

 

 

 191,9 00,14 7 لغة عربية

 404,0 20,14 7 لغة اىجميزية

 454,0 13,14 4 اجتهاعيات

 432,1 31,14 725 رياض أطفاؿ

 359,1 39,14 23 عمـ الىفس

 000,0 00,11 7 تربية هوسيقية

 350,7 00,12 1 هواد عاهً

 330,1 20,11 339 الهجهوع

 

 

 الىهو االجتهاعي

 000,0 00,95 7 عربيةلغة 

 000,0 00,95 7 لغة اىجميزية

 345,0 53,94 4 اجتهاعيات

 610,9 69,93 725 رياض أطفاؿ

 455,9 01,94 23 عمـ الىفس

 404,0 20,93 7 تربية هوسيقية

 624,0 72,94 1 هواد عاهً

 541,9 64,93 339 الهجهوع
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 (23جدول )تابع 
ت المعيارية الستجابات التربويين حول إلزامية مرحمة رياض يوضح المتوسطات واالنحرافا

 األطفال وفقًا الختالف التخصص

 الهتوسط الكمي العدد التخصص الهحاور
االىحراؼ 
 الهعياري

 
 الىهو الىفسي

 191,9 00,2 7 لغة عربية
 000,0 00,3 7 لغة اىجميزية
 345,0 53,2 4 اجتهاعيات
 431,0 26,2 725 رياض أطفاؿ
 366,0 31,2 23 عمـ الىفس

 191,9 00,1 7 تربية هوسيقية
 200,0 42,2 1 هواد عاهً
 431,0 30,2 339 الهجهوع

 الىهو الشاهؿ لمطفؿ

 57513,7 0000,40 7 لغة عربية
 40499,0 2000,49 7 لغة اىجميزية
 13352,9 9176,49 4 اجتهاعيات
 63370,3 5199,33 725 رياض أطفاؿ

 32133,3 7524,34 23 لىفسعمـ ا
 97937,7 2000,31 7 تربية هوسيقية
 69152,9 2000,35 1 هواد عاهً
 42729,3 0301,34 339 الهجهوع

 
 

الهحور الثاىي : 
 التربية األسرة
"دور األسرة 
 وأٌهيتٍا "

 191,9 00,99 7 لغة عربية
 191,9 00,99 7 لغة اىجميزية
 643,0 00,99 4 اجتهاعيات
 253,9 53,90 725 رياض أطفاؿ
 254,9 42,90 23 عمـ الىفس

 404,0 20,90 7 تربية هوسيقية
 200,0 42,99 1 هواد عاهً
 226,9 54,90 339 الهجهوع



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الهتوسط الكمي العدد التخصص الهحاور
االىحراؼ 
 الهعياري

 
الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهي

"تعمـ الطفؿ الىظاـ 
 "والهسؤولية 

 404,0 20,5 7 لغة عربية
 000,0 00,5 7 لغة اىجميزية
 423,0 49,4 4 اجتهاعيات
 959,9 34,4 725 رياض أطفاؿ
 644,0 43,4 23 عمـ الىفس

 191,9 00,5 7 تربية هوسيقية
 593,0 00,4 1 هواد عاهً
 933,9 12,4 339 الهجهوع

الهحور الرابع : 
فمسفة الدولة اتجاي 

 تعميهيالىظاـ ال

 979,7 20,79 7 لغة عربية
 575,7 00,71 7 لغة اىجميزية
 257,7 00,73 4 اجتهاعيات
 263,7 66,77 725 رياض أطفاؿ
 092,3 44,77 23 عمـ الىفس

 191,9 00,73 7 تربية هوسيقية
 523,9 00,79 1 هواد عاهً
 327,7 63,77 339 الهجهوع

  -لسادس:سادسًا: النتائج الخاصة بالفرض ا

يىص ٌذا الفرض عمى أىً "تختمؼ اتجاٌات التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض 
ؿ الدراسي"، ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ اختبار "ت"  األطفاؿ باختبلؼ الهٌؤ

ؿ الدراسي )تربوي،       وداللتً لمفروؽ بيف هتوسطات درجات التربوييف وفقًا الختبلؼ الهٌؤ
  -ىتائج ذلؾ في الجدوؿ التالي: عاـ(، ورصدت
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 (24جدول )
يوضح نتائج استخدام اختبار "ت" وداللتو لمفروق بين متوسطات درجات التربويين وفقًا 

 الختالف المؤىل الدراسي

ىوع  الهحاور
ؿ االىحراؼ  الهتوسط العدد الهٌؤ

 الهعياري
قيهة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

هستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

الىهو  الهحور األوؿ :
 الشاهؿ لمطفؿ

 601,1 14,11 67 عاـ غير دالة 143 137,0 530,1 77,11 353 تربوي

 059,7 44,93 67 عاـ غير دالة 143 193,0 547,9 53,93 353 تربوي الىهو االجتهاعي

 312,0 39,2 67 عاـ غير دالة 143 133,0 415,0 24,2 353 تربوي الىهو الىفسي

 953,4 51,33 67 عاـ غير دالة 143 732,0 690,3 32,33 353 تربوي لمطفؿ الىهو الشاهؿ

الهحور الثاىي : التربية 
 األسرة

 "دور األسرة وأٌهيتٍا "
 غير دالة 143 023,0 261,9 59,90 353 تربوي
    261,9 46,90 67 عاـ

الهحور الثالث : التربية 
الىظاهية" تعمـ الطفؿ 
 "الىظاـ والهسؤولية 

 09,0 143 622,7 946,9 19,4 353 تربوي

    096,9 50,4 67 عاـ
الهحور الرابع : فمسفة 
الدولة اتجاي الىظاـ 

 التعميهي
 غير دالة 143 479,0 573,7 99,73 353 تربوي
  07,73 393,7    

 33,1( = 02,0، 473* ت )

  -يتضح من الجدول السابق ما يمي:
بيف اتجاٌات التربوييف هف التخصصات التربوية  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  -9

والتخصصات العاهة عمى الهحور األوؿ )الىهو الشاهؿ لمطفؿ( والذي تضهف الىهو 
التربوي، )الىهو االجتهاعي، الىهو الىفسي(، وعمى الهحور الثاىي )التربية األسرية لمطفؿ(، 

 الهحور الرابع )فمسفة الدولة تجاي الىظاـ التعميهي(. 

( بيف اتجاٌات التربوييف هف التخصصات 09,0ود فروؽ دالة إحصائيًا عىد هستوى )وج -7
التربوية والتخصصات العاهة عمى الهحور الثالث )التربية الىظاهية لمطفؿ( لصالح 

 التربوييف هف التخصصات التربوية. 

  -سابعًا: النتائج الخاصة بالفرض السابع:
ت التربوييف ىحو إلزاهية هرحمة رياض يىص ٌذا الفرض عمى أىً "تختمؼ اتجاٌا

األطفاؿ باختبلؼ عدد سىوات الخبرة"، ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض، تـ استخداـ تحميؿ 
التبايف أحادي االتجاي لمدرجات التي حصؿ عميٍا التربوييف وفقًا الختبلؼ عدد سىوات الخبرة 

ائج ذلؾ في الجدوؿ سىوات(، ورصدت ىت 2سىوات، أكثر هف  2-3سىوات، هف  3)أقؿ هف 
  -التالي:



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (25جدول )
يوضح نتائج استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه لدرجات التربويين وفقًا الختالف عدد 

 سنوات الخبرة

هجهوع  هصدر التبايف الهحاور
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 قيهة )ؼ( الهربعات

هستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 الهحور األوؿ :
 بويالىهو التر 

 661,51 7 655,936 بيف الهجهوعات

 دالة *403,3
داخؿ 

 623,77 143 267,90523 الهجهوعات

  142 250,99073 الكمي

 الىهو االجتهاعي
 330,92 7 730,39 بيف الهجهوعات

داخؿ  دالة *735,1
 355,3 143 149,9411 الهجهوعات

  142 439,9442 الكمي

 الىهو الىفسي
 353,0 7 433,0 وعاتبيف الهجه

داخؿ  غير دالة 361,0
 229,0 143 591,730 الهجهوعات

  142 250,739 الكمي

الىهو الشاهؿ 
 لمطفؿ

 346,951 7 424,335 بيف الهجهوعات

 دالة *521,3
داخؿ 

 517,14 143 107,77376 الهجهوعات

  142 930,77665 الكمي

الهحور الثاىي : 
 التربية األسرية
"دور األسرة 
 وأٌهيتٍا "

 300,1 7 700,6 بيف الهجهوعات

571,9 933,0 
داخؿ 

 277,7 143 613,9967 الهجهوعات

  142 913,9707 الكمي

الهحور الثالث : 
 التربية الىظاهية

"تعمـ الطفؿ الىظاـ 
 والهسئولية"

 299,3 7 077,4 بيف الهجهوعات

333,7 043,0 
داخؿ 

 337,9 143 626,376 الهجهوعات

  142 659,333 الكمي

الهحور الرابع : 
فمسفة الدولة اتجاي 
 الىظاـ التعميهي

 430,2 7 130,99 بيف الهجهوعات

467,0 123,0 
داخؿ 

 737,4 143 331,3170 الهجهوعات

  142 971,3137 الكمي

 3( = 05,0، 473، 1* ف )
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  -يتضح من الجدول السابق ما يمي:
( بيف اتجاٌات التربوييف هف التخصصات 02,0الة إحصائيًا عىد هستوى )وجود فروؽ د -9

التربوية وفقًا الختبلؼ عدد سىوات الخبرة عمى الهحور األوؿ )الىهو الشاهؿ لمطفؿ( والذي 
تضهف )الىهو التربوي، الىهو االجتهاعي( ولـ تكف ٌىاؾ فروقًا دالة إحصائيًا في الىهو 

 الىفسي هف الهحور األوؿ. 

ـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف اتجاٌات التربوييف وفقًا الختبلؼ عدد سىوات الخبرة عد -7
عمى الهحور الثاىي )التربية األسرية لمطفؿ(، وعمى الهحور الثالث )التربية الىظاهية لمطفؿ(، 

 وعمى الهحور الرابع )فمسفة الدولة تجاي الىظاـ التعميهي(. 

اتجاٌات التربوييف وفقًا الختبلؼ عدد سىوات الخبرة  ولهعرفة داللة الفروؽ بيف هتوسطات
عمى الهحور األوؿ هف استبياف إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ، تـ استخداـ طريقة "شيفيً" لداللة 
الفروؽ بيف هتوسطات استجابات التربوييف عمى الهحور األوؿ، ورصدت ىتائج ذلؾ في الجدوؿ 

  -التالي:

 (26جدول )
ام طريقة "شيفيو" وداللتيا لمفروق بين استجابات التربويين عمى المحور يوضح نتائج استخد

 األول من استبيان إلزامية مرحمة رياض األطفال وفقًا الختالف عدد سنوات الخبرة
 3اقؿ هف  سىوات الخبرة  الهحاور

 سىوات2أكثر هف  سىوات 2-3 سىوات

 الهحور األوؿ:

 الىهو التربوي
 x x --- سىوات 3اقؿ هف 

 x --- 073,0 سىوات 3-2
 سىوات 2-3لصالح هىطقة 

 x 073,0 سىوات2أكثر هف 
 سىوات 2لصالح هىطقة أكثر هف 

--- 

 017,0 --- سىوات 3اقؿ هف  الىهو االجتهاعي
 سىوات 3لصالح هىطقة اقؿ هف 

x 

 .017 سىوات 3-2
لصالح هىطقة 

 سىوات 3-2

--- 096,0 
 سىوات 2-3لصالح هىطقة 

 x 096,0 سىوات2أكثر هف 
 سىوات 2لصالح هىطقة اكثر هف 

--- 

 x x --- سىوات 3اقؿ هف  الىهو الشاهؿ

 x --- 077,0 سىوات 3-2
 سىوات 2-3لصالح هىطقة 

 x 077,0 سىوات2اكثر هف 
 سىوات 2لصالح هىطقة

--- 



 ر ــر جوىـوى باقــد/  سم       
 الفـ/ نبيل عبداهلل راشد القد

 يدــد السعــد حمـ/ محمد    دراسة التجاىات التربويين
 / محمد محمد عباس المغربيأ.د
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 -يتضح من الجدول السابق ما يمي:

ف  ذوي الخبرة أكثر هف خهس سىوات  بالىسبة لمىهو الشاهؿ  كاف هتوسط إجابات التربويي -9
ذوي الخبرة األقؿ  والتي تراوحت بيف  ( عف هتوسط إجابات03,34ٌو األعمى  حيث كاف )

 (.077,0(  وكاف لمفرؽ داللة إحصائية عىد هستوى )37,33و  31,31)

بالىسبة لمىهو التربوي كاف هتوسط إجابات التربوييف  ذوي الخبرة أكثر هف خهس سىوات  ٌو  -7
ذوي الخبرة األقؿ  والتي تراوحت بيف  ( عف هتوسط إجابات21,11ألعمى  حيث كاف )ا
 (.073,0( وكاف لمفرؽ داللة إحصائية عىد هستوى  )47,11و  93,17)

( بيف  017,0بالىسبة لمىهو االجتهاعي كاف يوجد فرؽ لً داللة احصائية عىد هستوى )  -3
وي ذ(  والتربوييف 61,93ثبلث  سىوات ) هتوسطي  إجابات التربوييف  ذوي الخبرة أقؿ هف

ذوي الخبرة   ( عف هتوسط إجابات61,93سىوات ٌو األعمى  حيث كاف ) 2- 3الخبرة هف 
( 47,11و  93,17سىوات والتي كاىت ) 2 – 3وي الخبرة هف ذأكثر هف خهس سىوات و 

 (.96,0وكاف لمفرؽ داللة إحصائية عىد هستوى )

ىتائج جهيع الدراسات السابقة هف حيث أٌهية هرحمة اتفقت ىتائج البحث الحالي هع 
لزاهيتٍا لجهيع األطفاؿ في دولة الكويت، حيث أف ٌذي الهرحمة تعهؿ عمي  رياض األطفاؿ وا 
إحداث الىهو الشاهؿ )الىهو التربوي، الىهو الىفسي، الىهو االجتهاعي، الىهو العقمي(، وهف حيث 

طفاؿ، وهف حيث كوف الهرحمة كتربية ىظاهية لؤلطفاؿ، قدرة الهرحمة عمى إحداث تربية أسرية لؤل
كها أف دولة الكويت تشجع عمى إلزاهية ٌذي الهرحمة، كها بيىت ىتائج البحث أيضًا عدـ فروؽ 
دالة إحصائيًا هف حيث أٌهية إلزاهية هرحمة رياض األطفاؿ بيف التربوييف وفقًا الختبلؼ كؿ هف 

ؿ الدراسي، وعدد سىوات الهىطقة التعميهية، طبيعة العهؿ، هس توى التعميـ، التخصص، الهٌؤ
 الخبرة لمتربوييف. 
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 الخالصة والتوصيات 
  -يمكن صياغة التوصيات التالية بناًء عمى ما توصمت إليو نتائج البحث الحالي:

ي:  تأتي إلزاهية رياض األطفاؿ ىظرًا ألٌهية الجواىب التالية كهبررات إللزاهية رياض األطفاؿ ٌو

 الىفسي.الىهو  -

 الىهو االجتهاعي والتربية األسرية.  -

 فمسفة الدولة في التعميـ.  -

 التربية الىظاهية.  -

 الىهو التربوي.  -

ا الفعاؿ في    حيث أف إلزاهية رياض األطفاؿ تأتي أٌهيتٍا في الدرجة األولى هف أثٌر
ا في الهساعدة عمى تحقيؽ الىهو الىفسي واالجتهاعي لمطفؿ وهساعدة األسرة عمى القيا ـ بدوٌر

بعادٌـ عف الهؤثرات السمبية االجتهاعية والىفسية والحد هف الهخاطر التي قد  تىشئتٍـ وا 
يتعرضوف لٍا هف تواجدٌـ لفترة طويمة هع الخدـ، وبعد ذلؾ يأتي أثر فمسفة الدولة في التعميـ في 

اهية لمطفؿ تحقيؽ إلزاهية رياض األطفاؿ يميً أثر إلزاهية رياض األطفاؿ في التربية الىظ
و ها يتىاسب هع احتياجات الطفؿ في ٌ  ي الهرحمة.ذوهساعدتً عمى الىهو التربوي ٌو

  يقترح أف تقـو وزارة التربية بدولة الكويت في التٍيئة لتكوف رياض األطفاؿ إلزاهية، وذلؾ هف
خبلؿ تكثيؼ المقاءات التىويرية والحهبلت التوعوية، واستخداـ وسائؿ اإلعبلـ الهختمفة، 

 بالتعريؼ بأٌهية إلزاهية رياض األطفاؿ، تهاشيًا هع االتجاٌات العالهية الحديثة.

  يقترح أف تستهر وزارة التربية في تطوير هىاٌج رياض األطفاؿ واتخاذ اإلجراءات الهىاسبة
وفقًا لىتائج الدراسات التجريبية والتقويهية التي تقـو بٍا وزارة التربية، وبىاء عمى ها يتىاسب 

 التجاٌات العالهية الحديثة.هع ا

 األطفاؿ رياض هعمهة ضرورة االٌتهاـ بإعداد  ًً التربية بقسـ  كميات في القبوؿ عهمية هف بدءًا
رياض األطفاؿ، وذلؾ في كؿ هف جاهعة الكويت، والٍيئة العاهة لمتعميـ التطبيقي والتدريب، 
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رياض األطفاؿ بدولة بحيث تواكب الهقررات التي يدرسوىٍا التطوير الشاهؿ والهستهر ل
 الجودة العالهية في ٌذا الهجاؿ. الكويت، بها يتهاشى هع هعايير

  ضرورة تكثيؼ التدريب هع استهراريتً لهعمهات رياض األطفاؿ بدءًا هف التحاقٍا بالعهؿ حتى
 سف التقاعد.

  ضرورة إىشاء كمية لرياض األطفاؿ بحيث تتهاشى تخصصاتٍا هع توجٍات وزارة التربية
 الكويت تجاي التطوير الشاهؿ والهستهر لرياض األطفاؿ بٍا. بدولة

  األهريكية        يقترح زيارة التربوييف برياض األطفاؿ الدوؿ األجىبية هثؿ الواليات الهتحدة
 واىجمترا وسىغافورة وذلؾ لمتعرؼ عمى واقع رياض األطفاؿ وهىاٌجٍا وطرؽ التدريس بٍا.

ة الكويت بمد رائد في إىشاء رياض األطفاؿ وفي ضوء ها سبؽ عرضً، ىجد أف دول
تاحتٍا بالهجاف، وسعيًا إلى إعداد أبىاء قادريف عمى هواجٍة تحديات العصر  الحكوهية وا 
والتفاعؿ اإليجابي هع الهتغيرات التي سيواجٍوىٍا هستقببًل، وهجاراة كؿ ها ٌو هتطور هف عمـو 

(، لذلؾ يقترح إلزاهية 7072-7002تربوية )ىافعة لموطف، وتوافقًا هع توجٍات االستراتيجية ال
رياض األطفاؿ ضهف التوجٍات االستراتيجية التربوية. حيث أف هرحمة رياض األطفاؿ بدولة 
ذا واضح هف خبلؿ تقارير البىؾ الدولي وهىظهة  الكويت قد حظيت باٌتهاـ ههيز وكبير ٌو

يت تعتبر أكبر تكمفة عمى اليوىسكو والتي توضح بأف تكمفة طفؿ رياض األطفاؿ بدولة الكو 
 هستوى العالـ.

وأيضًا الهشاريع التطويرية الهستهرة لرياض األطفاؿ في دولة الكويت والتي هف ضهىٍا  
 هشروع إدخاؿ الهواد الدراسية )المغة العربية و المغة االىجميزية والرياضيات(. 
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الذي تـ عرضً وكذلؾ ها أوضحً التقرير الختاهي لفريؽ تطوير هرحمة رياض األطفاؿ 
( بدولة الكويت الذي أتفؽ الحضور عمى إيجاد قاىوف 7005بالهؤتهر الوطىي لتطوير التعميـ )

يمـز هرحمة رياض األطفاؿ، وذلؾ لها لٍا هف أٌهية في تٍيئة طفؿ الروضة لمتعميـ والعهؿ في 
ؿ الذاتي التعميـ العاـ، حيث أىٍا تعهؿ عمى تٍيئة الطفؿ عمى تمقي العمـ والهعرفة والعه

والجهاعي والتهرس عمى الهٍارات باإلضافة إلى أىٍا هرحمة تٍيئ الطفؿ عمى الروتيف الهدرسي 
ر وآخروف،   (.7005واالىتظاـ ) الٍولي و جٌو
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